






বালাক্ষেত্র ভিষজ্া । 

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত । 





26808 পর রন 
ৰ -”৪১523হ উৎসর্গ পত্র । 

ৰ এই অভিনব বাল্যক্ষেত্র-ভৈষজ্য 

নামক, ডাক্তার ও বৈদ্য মত বালক 

বালিকাদিগের চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক- 

খানি, মহামান্য, বিবিধ জ্ঞানসম্পনন, 

পরমহিতৈষী,গুণগ্রাহী, শ্রীমান্ মহারাজ, 

সার্ যতীন্রমোহন -ঠাঁকুর বাহাছুর, 
কে, সি, এস্, আই, মহোদয়ের কর- 

কমলে সদসদিচার প্রার্থনায় অর্পণ 

করিলাম । মহারাজ, দয়ার্জচিতে গ্রহণ 

করিলেই চিরবাধিত হইব । 

বরিশাল | মহারাজের নিয়তান্থগত 

| ঢ ২২শে মাঘ, ১৩১২ শ্রীক্ষেত্রমোহন ও১প্ত 

রঃ নু ১658868+-____ প্রভার 





শুদ্ধিপত্র | 

পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
শু ৩ প্রকার প্রকারে 

৪ ১৬ প্রয়োজন বশত প্রয়োজন বশত; 

৫ ১ _লিগোঁচর লিগেচর 

৭ ১৪ পীড়। বশত পীড়। বশতঃ 

২৬ ১৫ ২ স্বল্প ভাগ্যাদি ১ স্বল্প ভাগ্যাছি 

২৬ ১০. ১ বৃহদ ভাগাদি ২ বুহদ ভাগ্যাি 
৩২ ১৩ সিম্পিল সিম্পল 

৫২. ২ এরও তেল এরও তৈল 

৯৮ ১৬ মাখম মাথন 

৪৮ পৃষ্টায় “নিদান শাস্ত্রে পাও রোগ পাঁচ প্রকার নিদ্দিষ্ট।” 

এই লাইনের উপর “পা্ডু রোগের দেশীয় চিকিৎসা” এই 
হেডিংটী পতিত হুইয়াছে, অতএব উহাকে পূর্বোক্ত লাইনের 

উপর বসাইয়া! পাঠ করিবেন! 





ভূমিকা । 
অনেক বিখ্যাত বিচক্ষণ চিকিৎসক মহাশয়েরা 

নানাবিধ চিকিৎসোপযোগী পুস্তকসকল বঙ্গ- 
তাষায় প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে শিশুগণের 

চিকিৎস! বিষয়ক পুস্তকের অপপ্ভাব বিবেচনায় 
চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ হেনেরি গুডিব সাহেব 

কর্তৃক ম্যানেজমেন্ট অফ্ চিলডেন নামক যে 
একখানি ইউরোপীয় মত শিশুগণের চিকিৎসার 
পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তৎপ্রভৃতি কএক খানি 

ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে শিশুদিগের 
স্বাস্থ্য রক্ষা, রৌগ বিবরণ, ও চিকিৎস। প্রকরণ 

প্রভৃতি সঙ্কলিত করিয়া বঙ্গ ভাষায় সংক্ষেপে 

অনুবাদপুর্ববক পুস্তক খাঁনির নাম ('বাল্যক্ষেত্র- 

ভৈষজ্য ) রাখিয়! প্রকটিত করিলাম । এই পুস্তক 
খানি অবিকল অনুবাদ নহে কোন কোন বিষয় 

পরিত্যক্ত, পরিবর্তিত, ও পরিবদ্ধিত হইয়াছে 
অধিকন্তু উল্লিখিত রোগ সমূহের দেশীয় চিকি€ুস! 
নকল, সংস্কৃত চিকিৎস। শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও 
বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়! পুস্তক মধ্যে সন্গি- 

খেশিত ও স্থানে স্থানে নিদানোক্ত বচন ও 

তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, পুস্তকস্থ 



ৰ %* 
ইংরাজি নামান্কিত রোগ সমুহের লক্ষণ সকলের 
সহিত নিদানোক্ত লক্ষণ সমূহের অধিকাংশ এক্য 
থাক প্রযুক্ত এ রোগ সমুহের নিদানোক্ত 

বচন প্রমাণ লক্ষণসকল, . গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সর্ধবজ্ 

লিখিত হইল না। রাসায়নিকবিদ্যাবিচক্ষণ শ্রীযুক্ত 
কানাই লাল দে রায় বাহাছুর, সি, আই, ই, 
প্রভৃতি কতিপয় 1বজ্ঞতম ডাক্তার মহাশয়ের! 

পুস্তকস্থ রোগ সকলের সমস্ত ইংরাঞ্জি মত গুলি 
আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রম স্বীকার পুর্ববক 
সংশোধিত করিয়াছেন ও আযুর্বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত 
চন্দ্রকুমার সেন গুণ প্রসূতি কতিপয় বিজ্ঞবর 
বৈদ্য মহাশয়ের যাবতীয় দেশীয় চিকিৎসা প্রক- 

রণাদি যত্ব সহকারে সংশোধিত করিয়াছেন । 

সম্প্রতি দোষত্যাগী, গুণগ্রহী, চিকিৎসক মহা- 
শয়ের, রোগ নিরূপণ করিয়! ব্যাধি বিহিত 

উৈষজ্য সকল, ব্যবস্থা করিলেই শ্রম সফল, বোধ 
করিব । ্ 

যেহেতু । দৃষ্টংকিমপিলোকেহস্মিন ন নির্দোষং 
ননিগড ণ। আব্ণ্ধ্বমতোদোষান ঘির্ণুধ্বং 

গুণান্ বুধাঃ। 



শুচীপত্র। 

স্বাস্থ্য রক্ষা রঃ না 

ব্যাধি 

লক্ষণ রি, 

কারণ দর ৩৬ 

চিকিৎসা রর য় 

ইঘুরোপীয় মতে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম দু 

নাভিনাড়ী কর্তনের নিয়ম নী ৮৩৪ 

উদরের কামড় 'ও স্ফীততায় ওষধ ... পর 
সেনাসিরপ সেবনের ব্যবস্থা! ডা পি 

ডদ্বিজ্কামি নেটিব ওষধ সেবনের ব্যবস্থা 

স্তন হুপ্ধপানের নিয়ম '. 

মাংসের যূষ পানের নিয়ম 

অল্নবয়সে স্তনহ্দ্ধ ত্যাগের পোষ '*" 

পরিধেয় বসনাদির নিয়ম 

বাসস্থলের নিয়ম যে রি 

ন্নানের নিয়ম **, 

দেশীয় মতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম ** কি 

তাপ দিবার নিয়ম - 

কোষ্ঠবদ্ধের ওষধ ... রা 

ত্বাভাবিক ছুর্বলাবস্থায় হপ্ধাদি পানের নিয়ম 

2 খা ০০৪ ৫ঠ বি. ৭ ও ডে ৮৬74 ৬ ৬ 

১১ 

১ 

১৩ 

১৪ 

১৫ 

১৬ 

১৭ 



৪/ ০ 

ফিবর বা জর 

ইপ্টমিটেপ্ট ফিবর বা সবিচ্ছেদ জ্বর 

সবিচ্ছেদ জরের রূপান্তর 

সবিচ্ছেদ্দ জ্বরের অবস্থাভেদ 

স্বিচ্ছেদ জরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা 

সবিচ্ছেদ জ্বরের অর্থাৎ পিন্তশ্নেক্স জরের দেশীয় চিকিৎসা 

পুরাতন জর 

পুরাতন জরের দেশীয় চিকিতস। 

রেমিটেণ্ট ফিবর বা স্বল্প বিরাম জর 

স্ব্লবিরাম জরের ইয়ুরোপীয় চিকিংস! ৪ 

টাইফায়েড ফিবরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা *** 
শ্ব্র বিরাম জর লক্ষণানুারে বাঠগ্নেম্মিক হইলে তাহার 
দেশীয় চিকিৎসা ... হী ক 

স্বল্লবিরাম জর লক্ষণানুসাঁরে ত্রিদোধিক হইলে 

তাহার দেশীয় চিকিৎসা 

স্পীনাইটিস্ বা প্লীহা রোগ 
্লীহা রোগের ইয়ুপ্লোপীয় চিকিৎস! 
প্লীহা রোগের দেশীয় চিকিৎসা 

জগ্ডস্ বা পাওঁরোগ ঃ ৫ 

পাুরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা ... ** 
পাঁওুরোগের দেশীয় চিকিৎস। 

হিপ্যাটাই টিস ব! যকং প্রদাহ 

নৃতন যকত প্রদাহের ইযুরোপীয় চিকিৎস। 

যকৎ রোগের দেশীয় চিকিৎসা 

চে 

১৮ 

৮৪ 
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২১ 
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ন্ট ৬ 

৩১ 

খ্৪ 

৩৬ 

৪১ 

৪৩ 
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৪৬ 
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৪৮ 

৫১ 
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7 

ডিম্পেপ্সিয়া বা অজীর্ণ রোগ 

অজীর্ণ রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎস। 

অঙ্গার্ণ রোগের দেশীয় চিকিতসা 

ওয়ারম্স্ ব! ক্রিমি সকল 
ক্রিমি রোগের ইয়ুরোঁপীয় চিকিৎসা 

ক্রিমি রোগের দেশীয় চিকিৎসা 

ডায়ারিয়! বাঁ অতীসার রোগ ও ইয়ুরোপীয় চিকিৎস! 

অতীসার রোগের দেশীয় চিকিৎস। 

জরাঁলীসার রোগ ও দেশীয় চিকিৎসা ... 

গ্রহিণী রোগ * 

গ্রভিণী রোগের দেশীয় চিকিৎসা 

গ্রহিণী রোগে হস্তপদাদি শোথের ওষধ ব্যবস্থা 
কলের বা! বিস্চিকা! নর ৪ 

বিশ্ুচিকা রোগের ইযুরোপীয় চিকিৎসা! ** 

বিস্ুচিক! রোগের দেশীয় চিকিৎসা! 

ডিসেণ্টরি ব৷ রক্তামাশয় 

রক্তামাশষের ইযুরোপীয় চিকিৎস! 
রক্তামাশয়ের দেশীয় চিকিৎস। টি রি 

কলিক বা বাতিক শূল নু 
কলিক রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা! 
কলিক রোগের দেশীয় চিকিৎসা 

থস্ বা মুখমধ্য ক্ষত 

মুখমধ্ ক্ষতের ইযুরোপীয় চিকিৎসা ** 

মুখমধ্য ক্ষতের দেশীয় চিকিৎস। ৮৯, র 
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মিজলদ্ বা হাম রোগ রঃ ও ১০০ ৮৮ 

হাম রোগের ইযুরোপীয় চিকিৎস। £ ৮ তি 

হাম রোগের দেশীয় চিকিৎস। *** ৮ ৯১ 

ভ্যাকৃসিনিয়। বা গোবসস্তু ... এর ১১৭ ঈই 

ইংরাজি মতে টাক] দিবার নিয়ম দু ১১ ৯ই 

ভেরিসেলা ব৷ পানীয় বসম্ত ১৯ ৯৩ 

পানীয় বসন্তের দেশীয় চিকিৎসা রি ১৯৯ ৯৩ 

স্মল পকন্ বা ইচ্ছ৷ বসন্ত ... ৮ ৯$ 

মহুরিক। রোগের অর্থাৎ ইচ্ছা বসন্তের ইুরোপীয় রঃ 

চিকিৎসা ঠা টি ৯৫ 

সহ্গরিক! রোগের দেশীয় চিকিৎসা *** 866 ভি 

কন্ভ্যল্সন বা আক্ষেপক রোগ রর 2৪ ৭৯ 

আক্ষেপক রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎস! ."' ১৯৮ উজ 

আক্ষেপক রোগের দেশীয় চিকিৎসা *** ১০৯০১ 

কাটার ব' শ্রেক্ম রোগ ৪ ১, ১৪৩ 

শ্লেম্স রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎস! হি ৯৯৯১৪৪ 

শ্নেম্স রোগের দেশীয় চিকিৎস। রঃ ১৯৪ ১৪৬ 

ত্রুপ বা গলৌঘ অথাৎ ঘুঙ্ড়ি ** ১১ ১০৯ 

ঘুঙ্ড়ি রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা **' ১৯০১০ 

ঘুঙ্ড়ি রোগের দেশীয় চিকিৎসা! রঃ তত ১১১ 
হুপিংকফ ব! আক্ষেপক কাস ডি ৮৯০ ১১৩ 
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বাল্াক্ষেত্র (ভিষজা । 
পপ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা জানিতে হইলে আদে 

স্বাস্থ্যরক্ষ!, ব্যাধি, লক্ষণ, কারণ, অবগত হইয়! 

চিকিৎস। প্রকরণাদি জ্ঞাত হওয়। আবশ্যক | 

প্রথম স্বাস্থ্যরক্ষ। 1 স্ুস্থাবস্থার নিয়মিত পালন 

করাকে স্বাস্থ্যরক্ষা বল! যায়। ইহা! জন্মগ্রহণ 
হইতে জীবনাবধি কর। কর্তব্য | 

দ্বিতীয় ব্যাধি । শারীরিক ক্লেশ, চিত্তচাঞ্চল্য 
ও স্বভাবতঃ মলমুত্রাদি পরিক্ষার না হওয়। ইত্যাঁ- 
কার ঘটনাকে ব্যাধি বল! যায় | ব্যাধি স্থানিক 

ও সর্বাঙ্গিক হওয়াতে ছুই প্রকার হইয়! থাকে । 
যথ! শরীরের কোন অংশে স্ফোটকাদি জন্মিলে 

স্থানিক আর স্বর প্রভৃতি কতকগুলি রোগ উপ* 
স্িত হইলে সর্ববাঙ্গিক ঘল। যায় । 



হ কাগছক্ষেত্র ভৈষজা। 

তৃতীয় লক্ষণ। * যাহাঁর দ্বারা শরীরস্থ রোগ 

সকলকে নিরূপণ করণ যায়, তাহাকে লক্ষণ বলা 

যায়। | 

চতুর্থ কারণ । যেনিমিত রোগের উৎপত্তি 

হয়, তাহাকে কারণ বল যায় । কারণ তিন 
প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা প্রথম পুর্বব লক্ষিত 

কারণ ; ইহা রোগ প্রকাশ পাইবার দূরে অবস্থিতি 
করে। দ্বিতীয় উদ্দীপক কারণ; যে কারণ 

রে'গের অব্যবহিত পুর্বেব অবন্থিতি করে, তাহাকে 
উদীপক কারণ বলা যায় এবং উঞ্ স্থানস্থ 
লেক সহস! শীতল স্থানে আমিলে অথব। শীতল 

স্থান স্থ ব্যক্তি উষ্ণস্থানে উপস্থিত হইলে উদ্দীপক 
কারণ হয় | যষ্টি প্রস্তারের আঘাঁতকেও উদ্দী- 
পক কারণ বলা যাইতে পারে। 

তৃতীয় সন্নিহিত কারণ। পূর্ধব লক্ষিত ও 
উর্দ'পক কারণে যে পীড়ার উৎপত্ি হয়, 
তাহাকে সন্নিহিত কারণ বলা যায়।' যেমন 

সমস্ত রাত্রি জাগরণানস্তর জাহারাদির অত্যাচার 

দ্বারা রোগের উৎপতি হইয়া থাকে । সমস্ত রাত্রি 

জাঁগরণকে পূর্ববলক্ষিত কারণ ও জাহারাদির 
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অত্যাচারকে উদ্দীপক কারণ, এবং পীড়ার উৎ- 
পৃত্তিকে সন্নিহিত কারণ বলা যায় । 

পঞ্চম চিকিৎসা 1, ইহা ছুই প্রকার বিভক্ত 
হয়। প্রথম ওষধ চিকিৎসা । কেবল ভৈষজ্য 
দেবন দ্বারা রোগের প্রতিকরণেচ্ছাকে ওষধ 
চিকিতসা বলা বায় । ওষধ চিকিৎসা স্থানিক ও 
সর্ববাঙ্জিক ভেদে ছুই প্রকার হয়। স্থানিক বেদ- 
নাদি নিবারণ জন্য বাহস্থলে কোনরূপ ওষধ 

প্রয়োগ করাকে প্রথম স্থানিক ওষধ চিকিগস। 
আর জ্বরাদিরোগের শান্তি করণ নিমিত কোন 

প্রকার ওষধ সেবন করাণকে দ্বিতীয় শারীরিক 

ওষধ চিকিৎস। বলা যায় । 

দ্বিতীয় অস্ত্র চিকিৎসা । কোন স্থান কাটিয়! 
কিন্বা বিধিয়৷ রোগাপনয়নের অভিলাষকে অস্ত্র 
চিকিৎসা বল! যায়৷ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

ইয়ুরোপীয় মত. শ্বাস্থ্যরক্ষার নিরম। 

নবপ্রসূত শিশুগরণের নাভিস্থল হইতে উদ্ধ এক 
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ইঞ্চের উপর নাভিনাড়ীকে নিগোঁচর বা রেশমী 

সূত্র দ্বার দৃ়রূপে বাঁধিবেন, সেই বন্ধন হইতে 
উন্ এক ইঞ্চের উপরিভাগে নিগেচর দ্বারা পুন- 

রায় দ্বিতীয় বন্ধন দিবেন | এ উভয় বন্ধনের মধ্য- 

ভাগ কাচির ঘ্বার1 সম্পূর্ণরূপে ছেদ করিবেন । 
অনস্তর উঞ্চ জলে শিশুর সর্ববাঙ্গ পরিফষার 

পূর্ববক ফানেল বস্তরদ্ধারা' আবৃত রাখিয়া! উপযুক্ত 

মাত্রায় এরগু তৈল সেবন প্রায় প্রচলিত আছে, 
কিন্ত প্রসূতির স্তনছুপ্ধ বিরেচকের কাধ্য করে 
বলিয়!, অনেক চিকিৎসক মহাশয়েরা এরগু তৈল 

সেবন বিষয়ে নিষেধ করিয়! থাকেন। প্রসূতির 
স্তনছুপ্ধ প্রসবের ছুই তিন দিন পরে জন্মীইতে 
আরম্ভ হয়। তন্নিমিত্ত উক্ত তৈল বিরেচনার্থ 

সেবন করান অত্যাবশ্যক | 

প্রথম এক দিন এরগু তৈল সেবন করাইলে 
ছুই তিন দিন পরে প্রয়োজন বশত পুনরায় পান 
করান যাইতে পারে । 

সামান্য অবস্থাতে সর্বদা বিরেচক ভেষজ 
সেবন না. করাইয়া! সাবান অথব! স্থইট অইল 
মিঙ্সিত উষ্ণ জলের পিচকারি মলদ্বারে প্রদান . 
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য়া বিধেয় কিম্বা দেশীয়মতে' বুল বীজের 
শন্ঠ কিঞ্ি জলসংযোগে পিষিয়া অথবা মুক্ত- 
বর্শীপত্র মর্দনপূর্বক মলছারে লাগাইয়া অথব! 
পানের বোটা মলঘারে প্রবেশ করাইয়া বিরেচন 
করাইবেন। সর্বদা বিরেচক ভেষর্জ প্রদান অপেক্ষা 
গ প্রকার ব্যবস্থা অতি প্রশস্ত 

উদরের কামড় ও স্ফীতত! অধিক হইলে 
উক্ত তৈলের সহিত একবিন্দু এনিসিড অয়েল ব! 
মৌরির তৈল ও ছুই বিন্দু স্যালভলেটাইল 
মিশাইয়া দিবেন। অথবা এরও তৈল ডিল্ 
ওয়াটর ও এনিসিড. অয়েল এই তিনখানি দ্রব্য 
উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া পান করাইবেন। 
আর উদরাধ্বান নিবারণ নিমিত্ত উদরের উপর 
পুরাতন ঘ্ৃত অথব1 সাবানের জল ও শার্ধপ তৈল 
সমভাঁগে একত্র মিশাইয়। মর্দন করিবেন কিন্বা 
এক তোলা ফসোরা কিঞ্চিং জলসংযোগে 

পিষিয়া নাভিস্থল বেষ্টনপুর্ববক প্রলেপ দ্িবেন। 
যদি মল থলথলে সৌজবর্ণ ও অল্রবিশিষ্ট হয়, তবে 
এরগু তৈলের পরিবর্তে রিউবার্ড ৩ গ্রেণ, ম্যাগ্নে- 
সিয়! ও গ্রেণ, স্যাল্ভলেটাইল ও বিন্দু, পিপার্মেন্ট 
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মি্িত জল ৩ উম, একত্র মিশাইয়া এক চ1 
চামচ পরিমাণে দিবসের মধ্যে ছুই তিনবার পান 
করাইবেন। ইহাকে রেড মিকশ্চার বল! ধায় । 

শির বয়ঃক্রম অধিক হইলে সেনাসিরপ 
সেবন করান যাইতে পারে । আর বিশেষ প্রয়ো- 
জন ব্যতিরেকে সর্ধদ| বিরেচক ভেষজ দিবেন 

না। বিশেষ পীড়া না হইলে পারদঘটিত ভেষজ 

সেবন করাইবেন ন' কিন্তু সময়ানুসারে সিকি 

খ্রেণ হাইডাীজ্ কমৃক্রিট সিকি গ্রেণ ইপিকেক 
ওয়ানহা! চুর্ণের সহিত ব্যবহার কর! যাইতে পারে, 
আর সামান্য বিরেচক তেষজে শিশুদিগের উদর 

কামড় ও অন্রস্থতা শিবারণ না হয় এবং পূর্ব্বোক্ত 
রেড মিকশ্চার ব্যবহারের পর দুই তিন দিন পর্য্যস্ত 
মল সবুজ বর্ণ 'ও থলথলে থাকে । তবে বয়স 

'বিবেচনাপূর্ববক্ষ সিকি গ্রেণ অথবা ১ গ্রেণ 

হাইডাজ কমৃক্রিট। সিকি গ্রেণ জেনম্মপ্রাউিডরের 
সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে নিঃশেষরূপ 
আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা ॥। সামান্য জ্বর থাকি- 
'লেও এ ওঁষধ ব্যবহার কর! যাইতে পারে। 

বদি বালকের উদরাধবানপ্রযুক্ত চিখকার 
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করিতে থাকে । তধে ২ বিন্দু হইতে ৩ বিন্দু 
পর্য্যন্ত ডল্বিজ কার্মিনেটিব ওষধ বিশেষ উপকার 
করিয়া থাকে । ইহা! এক বশুদরের অধিক বয়স্ক 
শিশুগণকে ৫ পাঁচ কিন্বা ১০ দশ বিন্দু হইতে 
২০ বিন্দু পর্য্যস্ত একমাত্র! এরগড তৈলের সহিত 
মিশাইয়া দেওয়। যাইতে পাঁরে। যদি ইহাতে 
উপকার না দর্শে, তবে দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় 
উক্ত ভেষজ সেবন করাইবার ধাধ। নাই । 

বালকদিগের কলিকরোগ উপস্থিত হইলে 

দিন মধ্যে তিনবার সেবন করাইবেন। ডন্থিজ 
কার্মিনেটিব ভেষজ সেবনে শিশুগণ ক্ষণমাত্র সুস্থ 
থাকাতে ধাত্রীগণ এ ওষধ মহোৌপকারী বোধ করিয়া 

পীড়া বশত শিশু সকল ক্রন্দন করিবামাত্র বার- 
্বার পান করাইয়া থাকেন। যদিও ডন্থিজ 
কার্মিনেটিৰ মিকশ্চার প্রকৃত বিষাক্ত নহে, তথাপি 
উদ্ত ভৈষজ্য প্রভাবে বালকবৃন্দের পাঁকশক্তির ও 
স্নায়ু সমুহের বিশেষ হানি জন্মাইতে পারে। 
বহুদর্শী চিকিহসক ও বিজ্ঞতমা ধাত্রী এবং শুবিজঞ 
পিত। মাতার হস্তে ডন্থিজ মিকশ্চাঁর উত্তম ভেষজ 
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বটে কিন্তু কখন সামান্য ধাত্রীগণের হস্তে 
বিশ্বাস করা যাইতে পারে না৷ । 

আহারের অত্যাচার বালকগণের পীড়ার 
প্রধান কারণ হওয়াতে অনেক শিশু নানাপ্রকার 
রোগগ্রস্ত হইয়! অকালে শমন সদনে গমন করি- 
য়াছে। প্রসবান্তে যে কয়েকদিন প্রসূতির স্তনে 
দুগ্ধ না জন্মে সে পর্যন্ত তরল এরোরুট ও বার্লি 

অথবা দুগ্ধ পাঁক করিয়া ফিডিং বটল দ্বারা পান 

করাইয়া শিশুগণের পোষণ ক্রিয়া নির্বাহ 
করিবেন । 

মাতৃ স্তনে ছুপ্ধ জন্মিলে শিশুগণ তদবধি 
পান করিবেন যদবধি একটী কি ছুইটী দন্ত বহি- 
গতি না হয়। 

প্রসূতি স্তনে প্রচুর ছুপ্ধ জন্মিংল শিশুগণকে 
অন্যান্য আহার দিবেন না । যদি মাতৃছুপ্ধ না থাকে 

তবে শিশু সকলের স্তনপান নিমিভ ছুগ্ধবতী 

ধাত্রী নিযুক্ত করিবেন । 
আট কি দশমাস অতীত হইলে পর বালক- 

গণকে দ্রিনমানে ছুই ঘণ্টা পরে স্তনছ্ুপ্ধ পান 
করাইবেন। 
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ইহাতে অল্পকাল মধ্যে এ প্রকার নিয়মিত 
স্তনভুপ্ধ পান অভ্যাস হইয়া যায়। এ নিয়মে 

ধাত্রী সকল শিশুদিগকে স্তনছুপ্ধ পান করাইলে, 
পরস্পর শারীরিক স্বচ্ছন্দত1 লাভ করিতে পারে। 

এরূপ প্রতিপালিত বালকবৃন্দকে রাত্রিকালে 

তিন চারি ঘণ্টা পরে স্তনছুপ্ধ পান না করাইয়া 
একবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময়, দ্বিতীয়বার রান্ি 
পাঁচ ঘটিকার সময় পান করাইলে রাত্রি মধ্যে 
আর পান করাইতে হয় না। ধাত্রীকে পৃথক 
শয্যায় শয়ন করাইয়া স্তনপানের এ প্রকার 
অভ্যাস করান যাইতে পারে । 

বালকগণের ছুইটী দন্ত বহির্গত হইলে নিয়- 
মিত আহারের অপেক্ষা কিছু অধিক পরিমাণে 

আহারীয় বস্ত-বথ! সাগুদানা, এরোরুট, বার্লি 

স্থজি ইত্যাদি ছুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দিনের 
মধ্যে ছুইবার দেওয়া কর্তব্য। নবম কিন্ব! 
দশম মাসের পর চারিটী দস্ত উঠিলে কোমল 
ছাগ মাংসের যৃষ অথবা রুটি দিবা রাত্র 
মধ্যে একবার দ্রিবেন। আর মস্ত দত্ত বহি- 
গত হইলে অধ্যাহ্নকালে ভোজনের সময় 
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মাংস দেওয়া কর্তব্য। যাবৎ ষোড়শ কিন্বা 
সণ্ডদশ মাসীয় শিশুগণের শেষ চারিটী চর্ধবণ 

দন্ত ব্যতিরেকে সমস্ত দত্ত বহির্গত ন1। হয়, 

তাবৎ তাহাকে স্তন-ছুপ্ধ পান করান বিধেয় 

কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কাল পধ্যন্ত স্তনপান 
করান অকর্তৃব্য । 

কখন কখন অষ্টম অথবা নবম মাঁসীয় 
বালকেরা স্তন-ছুপ্ধ ত্যাগ করিলেও যে তাহ!- 
দিগকে সুস্থ ও বলবান দেখিতে পাওয়া যায়, 

তাহা! অতি স্বল্প জানিবেন। 

অনেক বহুদর্শী ব্যক্তিগণ অবশ্য দুষ্ট করিয়! 
থাকিবেন। যে অল্প সময়ের মধ্যে স্তন-হুগ্ধ 

ত্যাগ করাইলে উদর গীড়া, আক্ষেপক রোগ 
ও শরীর শুক ইত্যাদি অপকার ঘটিয়। থাকে, 
এরূপ অবস্থায় বালককে স্তন ধরাইবার চেষ্টা 
পাইবে। যদি বালক স্তন-ছুপ্ধ পান ন। করে 

ও তাহার বয়ঃক্রম ছয় মাসের অতিরিক্ত হয়, 

তাহা হইলে তাহাকে এক পোয়। হইতে অর্ধ 
সের পধ্যস্ত পরিমাণ গর্দভী-ছুপ্ধ দিনমধ্যে 
তিন চারিবার পান করান কর্তব্য । গর্দভীর 
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দুপ্ধ পান কয়াইবার সময় তাহাতে এক চা চামচ 

পরিমিত চুণের *%* জল মিশাইলে বিশেষ উপ- 
কার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সছুপায়ে কত 
শত শিশু স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছে বল! যায় না। 
কোন কোন শিশুর এক ধাত্রীর হুগ্ধ সহ না 
হইলে অপর দুগ্ধবতী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া 
দিবেন, কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে ধাত্রী 

পরিবর্ভন করিবেন না । 

শিগুগণের পরিধের বসনাদিন্ন বিবরণ । 

গ্রীষ্মকালে পাতল৷ পরিষ্কৃত বসনে ও শীত- 
কালে মোট। বন্ত্রে শিশুদিগের সর্ববাঙ্গ আচ্ছ।- 

দিত রাঁখিবেন, কিন্তু দিবাঁভাগে তাহাদের 

মস্তক অনাচ্ছাদিত রাখ। কর্তব্য । 
গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে সুতার ও শ্ীত- 

কালে রেশমি মোজা পরাইয়া রাখিবেন । 

* চুপের জল গ্রস্তত করণ। পরিষ্কৃত চুণ ১ ছটাক, 
পরিফ্ত জল ১॥* দেড় পোয়া, একত্র মিশাইয়া রাখিবেন । 
ক্ষণকাল বিলম্বে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ গ্রহণ করিবেন। 

রিল পক স্প্রে এপা 
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বালকদিগের অঙ্গে ফাঁনেল বস্ত্র দিবেন না, 
কিন্তু সর্দি ও উদর সংক্রান্ত পীড়া আক্ষেপক 

রোগ উপস্থিত হইলে, পাতল! ফানেলের 
বেনিয়ান কিম্বা আজানুলম্বিত কোর্ত। প্রস্তত 
করাইয়া পরাইবেন | 

নবকুমারদিগকে বায়ু সঞ্চারিত গৃহে অব- 
স্থিতি করাইয়। জানাল! প্রভৃতি খুলিয়! রাখি- 

বেন, কিন্তু শিশুগণের মুখে প্রবলবেগে 

বায়ু সর্বদ। প্রবাহিত হইতে থাকে এপ্রকার 

স্থলে শিশু সকলকে শয়ন করাইবেন না । 
গ্রীঘ্ষকাঁলে দ্রিবাঁভাগে উঞ্চ কারু নিবারণ 

জন্য গৃহের সাঁশি প্রভৃতি আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন । 

দিবেন। গ্রীষ্ম দ্বারা বালকেৰ কষ্ট বোধ 

হইলে পাঁকার ধাতান করিবেন । 
গ্রীষ্ম ও বর্ধাকীলে পাতল৷ সুতার বস্ত্র দ্বারা 

শিশুগণের গাত্র আর্ত রাখিবেন। নির্মল 
বায়ু সেবন ও আলোকময় স্থানে অবস্থান ও 

নিয়মিত শ্রম এই সকল নিয়ম স্থাস্থ্যরক্ষার 
প্রধান উপায় বলিতে হইবে । 
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আর জন্মগ্রহণের এক সপ্তাহ পরে প্রতিদিন 

প্রাতে ও সায়াহে ধাত্রীরা শিশু সকলকে ক্রোড়ে 

করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাইবে । 

বালকগণের গমন সামর্থ্য হইলে বাটীর 'বহি- 
ভাগস্থ ময়দানে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিবেন |. 
আর ক্রোড়ে কিম্বা গাড়িতে লইয়া ভ্রমণ করান 
অপেক্ষা শিশুগণকে পদ্ব্রজে চলিতে দেওয়া 

প্রশস্ত। বালক সকল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অশ্বা- 
রোহণ করান বিধেয় । শিশুগণের কোন প্রকার 

পীড়া না থাকিলে প্রত্যহ একবার শান করান 
কর্তব্য । যদি তাহাদের প্রতিদিন স্নান সহ না 

হয় তবে সপ্তাহে একবার কি দুইবার আান করাই- 
বেন। আর অত্যল্প বয়স্ক শিশু হইলে উঞ্চজলে 
সান করান কর্তব্য কিন্তু পীড়িত ও দুর্বল শিশু- 
গণকে সর্বকালে উঞ্ণচজলে স্নান করাইবেন। 

কোন কোন শিশুর শারীরিক দৌর্বল্যপ্রযুক্ত 
সামুদ্রিক জল স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে । সামুদ্রিক 
জল অভাবে ব্যাকৃসল্ট বা কাল লবণ /১ একসের, 
জল 18 সের একত্র মিশাইয়া শিশুকে 

মান করাইবেন। লবণ মিশ্রিত জল বলকর 
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হওয়াতে স্বাভাবিক ভুর্ববলতা দূরীভূত হইতে 
পারে। 

দেশায়মত স্বাস্থ্য রক্ষার নিম । 

এ প্রদেশে শিশুসকল নবগ্রীসৃত হইবামাত্র 
দেশীয় ধাত্রীরা তাহাদের মুখমধ্যে তঙ্জনী অঙ্গুলি 
প্রবেশ করাইয়া তথাকার লাল। সকলকে বহির্গত 

করিয়। নাভিস্থল হইতে উদ্ধে এক ইঞ্চের উপর 
নাভিনাঁড়ীকে শুভ্রসুত্রদ্ধার দৃঢ়রূপ বন্ধন করিয়। এক 

খানিধারাল বাঁশের চেঁচাড়ী দ্বার নাঁভিনাড়ীকে 

ছেদ করিয়া থাকে । মেডিকেল কলেজের 

ধাত্রীরা বলিয়া থাকেন যে, চেঁচাড়ী দ্বারা নাভি- 

নাঁড়ীকে ছেদ করিলে, ধনুক্টস্কাররোগ উদ্ভব হওয়। 

সম্ভব, অতএব কীচিদ্বারা উহ ছেদ করা কর্তব্য । 
অনন্তর দেশীয় ধাত্রীরা কিঞ্চিৎ জলদ্বার' 

শিশুর গান্র ধৌত করিয়। পরিষ্কৃত বসনে আচ্ছা- 
দিত করিয়া রাখেন। তৎপরক্ষণেই তাহার! 

শিশুকে শীঘ্র গো-ছুপ্ধ পান করাইয়া স্তন ধরাই- 
বার চেষ্ট। পাইতে থাকে । 

আর এঁ ধাত্রীর! সৃতিকাগারে অবিলম্ঘে আত্ম- 
' কাগ্ঠদ্বার! অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়! কিঞ্চিৎ শার্ষপ- 
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তৈল উভয়-করতলে মর্দনপূর্বক উত্তাপিত করিয়! 

শিশুর সর্ধাঙ্গে তাপ দিয়! পরিশেষে ৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে 

এ তৈল লাগাইয়া প্রদীপের শিখায় উভ্ভাপিত 
করিয়া শিশুর নাভিস্থলে 'ও মলদ্বারে তাপ দিয়! 

থাকেন। এপ্রকার তাপ একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত 

দেওয়। আবশ্টাক | শিশুসকল অধিক.দিন তাপ 

সম করিতে না পারিলে অন্ততঃ চতুর্দশ দিবস 

পর্য্যত্ত ইহা দেওয়া আবশ্যক | 
জন্মদিন ব্যতিরেকে দিবাভাগে তাপের 

প্রয়োজন নাই, এ দিবস হইতে সুতিকাগারে চারি 
দিন পর্যন্ত দিবারাত্র অগ্নি রাখা কর্তব্য । পঞ্চম 

দিবস হইতে সূতিকাগৃহস্থ অগ্নি দিবাভাগে নির্ববা- 
পিতপুর্বক এ গৃহের শয্যা ও বস্ত্রাদি পরি- 
বর্তিত করিয়! ন্বকুমারকে ঈষছুষ জলে স্নান 

করাইবেন। 

পঞ্চম দিবস হইতে সুতিকাগারে প্রতিদিন 

সন্ধ্যার সময় অগ্নি জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়! 
রাত্রির প্রথম প্রহরে ও শেষ প্রহরে শিশুর 

সর্ধবাঙ্গে উক্ত নিরমে তাপ দিবেন । যদি প্রস- 
বান্তে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়! মুচ্ছণগত হয়, 



১৬, বাল্যক্ষেত্ত্- ভৈষজ্য | 

তবে কতকগুলি মরিচ মুখে চর্ববণ করিয়। শিশুর 

ঘুখে ও কর্ণকৃহরে ফু্কার প্রদান করিবেন, যাবৎ, 
চৈতন্য না! হয়। প্রসূত শিশুর দিবা রাত্র মধ্যে 
কোষ্ঠটবদ্ধ থাকিলে উচ্ছেপত্র রস ৩০৬০ বিন্দু 
অথবা ৫1১৫ বিন্দু মাত্রায় এর তৈল কিঞ্চিৎ 
দুপ্ধের সহিত মিশাইয়। পান করাইবেন | উদরের 

বেদন! ও কামড় থাকিলে লবণের মৃত্তিকা ১২ 

রতি পরিমাণে স্তনছুগ্ধান্থুপাঁনে অথব! কাঁলমেঘের 

রস ৩০।৬০ বিন্দু পরিমাণে পান করাইবেন। 
বালকের নাতি কর্তনের ক্ষত শুক্ক না হইলে ছাগ- 
লের নাদি ভম্ম করিয়া ক্ষতের উপর লাগাইলে 
পঞ্চম কি সপ্তম দিবসের মধ্যে শুকাইয়। যায় । 

প্রসূতির কোন বিশেষ পীড়া থাকিলে অথবা 
স্তনছুগ্ধের অভাব হইলে, অপর ছুপ্ধবতী ধাত্রী 

নিযুক্ত করিয়। বালকের পোষণক্রিয়া নির্বাহ 
করিবেন । দিবাভাগে শিশুকে প্রহরে প্রহরে গো- 

ছুপ্ধ পান করাইবেন, কিন্তু রাত্রিকাঁলে সন্ধ্যার পর 
একবার, রাত্রি দশ ঘটিকার সময় দ্বিতীয়বার 
ছুপ্ধ পাঁন করাইলে রজনীযোগে পুনরায় পান 
করাইতে হয় না। 
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শিশুগণের সাত আট মাস বয়ঃক্রম হওয়।তে 
একটা কি ছুইটী দন্ত উঠিলে স্বাভাবিক আহারের 
অপেক্ষা অপর আহারীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়।! 

দেওয়! উচিত । তন্গিষিন সুজি কি পাল, দুগ্ধের 

সহিত পাক করির। আহার করাইবেন। এক 

বৎসরের শিশু হইলে মৎস্যের বুষ, মৎস্য, আলু, 
কুটি ও নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য ভক্ষণ করাইতে 
চেষ্টা পাইবেন । আর অক্টাদশ মাদ অতীত হইলে 

প্রতিদিন আহারকালে অন্নভোজন করাইবেন। 

ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সে স্তন ছাড়াইয়। অন্ন ধরা- 

ইলে অঙ্গবৈবর্য, শারীরিক কৃশতা ও উদরাময় 
প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । 

আর ব্বাভাবিক দুর্বল শিশুদিগকে প্রতিদিন 

ছাগ-ছুপ্ধ ও মাখন প্রভৃতি বলকর দ্রব্য খাঁওরাই- 
বেন। স্রন্থ শিশুদিগকে শীতল জলে সপ্তাহে ছুই 
বার ন্লান করাইবেন কিন্তু শীত ও গ্রীক্ষকালে 

অতি শিশু অথব! দুর্বল বালকগণকে উঞ্ণজলে 

সপ্তাহে একবার ক্নান করান বিধেয় । বালকের 

চলিতে পারিলে বেলাবসানে দাঁস দাসীর সঙ্গে 

কোন রম্যস্থানে পদরত্রজে ভ্রমণ করাইতে পাঠাই- 
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বেন। অধিকন্তু তনয়গণকে উত্তম বসন পরাইতে 
ও উত্তম স্থানে বাস করাইতে সর্ধবদ! যত্ববান থাঁকি- 
বেন। এপ্রদেশে উপরিউক্ত নিয়ম সকল বনু- 

কালাবধি প্রচলিত হইয়! আসিতেছে এই সছ্ুপায়ে 
শিশুগণের নিরাপদে স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
ফিবর বা জ্বর । 

ত্বকের উষ্ণতা, নাড়ীর চাঁঞ্জল্য ও স্বাভাবিক 

ক্লেদের হ্রাস, এই তিন লক্ষণ যখন দেহে এক- 

কালীন প্রকাশ পায়, তখন জ্বর বলা যাঁয়। 
ইণ্টরমিটেন্ট ফিবর ব। সবিচ্ছেদ জবর ইহাতে 
ইণ্টরমিসন্ বা জ্বরের কিয়ৎকাল বিচ্ছেদ আছে 
বলিয়া ইণ্টরমিটেণ্ট ফিবর বল যায় | 

সবিচ্ছেদ জ্বর তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। যথা 

কোঁটিডিয়ন্ বা একাহিক | যেসব প্রতিদিন ব' 
চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাতঃকালে প্রকাশ পায় । দ্বিতীয় 
টার্স্যন্ ব৷ দ্যহিক। যেজ্বর ছুই দিবসে ব! প্রতি 
আট চল্লিশ ঘণ্টায় মধ্যাহ্ুকালে প্রকাশ পায়। 
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তৃতীয় কোয়াট্যন্ বা ত্র্যহিক। যে জ্বর তিন 

দিনে ব! প্রতি বাওয়াতর ঘণ্টায় সায়াহে আইসে | 

ইহা ব্যতিরেকে সবিচ্ছেদ জ্বর অন্যান্য রূপ 

হইয়। থকে । যথা! ডবল কোটিডিয়ন্,_ ইহাতে 
প্রত্যহ দুইবার করিয়া স্বর আইসে অর্থাৎ দিবসে 

একবার ও রাত্রিতে একবার হয় কিন্ব! রাত্রিতে 

ছুইবার হয় দিবাভাঁগে হয় না, অথবা দিনমানে 
দুইবার হয় রাত্রিতে হয় না; ইহাকে দৌকালীন 

স্বর বলা যায় । ডবল টার্সান। ইহাতে প্রত্যহ 
স্বর আইসে কিন্তু প্রথম দৈনিক জর দ্বিতীয় 
দিবসীয় জ্বরের সহিত প্রভেদ হইয় তৃতীয় দ্রিব- 

পীয় জ্বরের সঙ্গে এক্য হয়। এইরূপ দ্বিতীয় 

দিবশীয় জ্বরের সহিত চতুর্থ দৈনিক ক্বরের 

এক্য হইয়। থাকে । ডবল কোয়াট্যন্,_ইহাতে 

প্রথম ছুই দিবস উপধু্ণপরি জ্বর আইসে, তৃতীর 

দিবসে স্বর সম্পূর্ণ বিরাম থাকে কিন্তু চতুর্থ দিব- 

সীয় জ্বর প্রথম দৈনিক স্বরের সহিত এবং পঞ্চম 
দিবসীয় স্বর দ্বিতীয় দৈনিক স্বরের সহিত একা 

হইয়া! থাকে । 

সাবচ্ছেদ জ্বরের তিন প্রকার অবস্থা আছে। 
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প্রথম শীতলাবস্থ।, দ্বিতীয় উষ্চাবস্থ।, তৃতীয় 
স্স্থাবস্থ] | 

শীতলাবস্থার লক্ষণ। দৌর্ধল্য, কূশতা, শ্রান্তি, 
শরীর শুষ্ক ও শীতল, কম্প, অঙ্গবেদনা, মুখ - 
মালিন্ত, দাতকপাটি, আস্বাদের বৈলক্ষণ্য, জিহ্বব! 
শ্বেতবর্ণ, প্রজাবের অল্পত। ও আরক্কভা, বমনেচ্ছ। 

9 বমন, ঘন ঘন শ্বাস, প্রশ্বাস সর্ববদ জূন্তা। উঠিতে 
থাকে, নাড়ী বেগবতা ও ক্ষুদ্র ইত্যাদি চিহ্ন সকল 

অর্ধ ঘণ্ট। হইতে তিন দণ্ট! পর্যান্ত স্থায়ী হয়। 
উষ্ঞাবস্থার লক্ষণ । মুখমণ্ডল ভাত্র, চক্ষু আর, 

ক্রিম, শিরঃপীড়া, শ্বাস প্রশ্থাসের ঘন ঘন বৃহন ও 

উষ্ণতা, জিহবা! শ্বেতবর্ণ, নানী বেগধতী' ও রপুণ।, 

গাত্রনাহ, কোষ্ঠবদ্ধ, মুত্র অত্যন্সপ ও রক্তবর্ণ, গবল 
পিিপাস।) প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণ সকল গ্কাশ 

পায়। এই অবস্থা ৩।৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অবস্থান করে। 

স্রস্থাবস্থার লক্ষণ । প্রথম কপালদেশে পরে 

অন্যান্য স্থানে ঘন্ম হওরাঁতে শীরঃপীন়্। ও কের 
উঞ্ণত। দূরীভূত হইয়।জ্্বর মগ্লহইলে রোর্ী স্বাস্থ) 

বোধ করে। তৎকালে নাড়ীর গতি স্বাভাবিক, 

জিহ্বা! পরিষ্কার, চিত্তপ্রফুল্ল ইত্যাদি লক্ষণ নকুল 
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ব্যক্ত হইলে স্বরের মগ্রাবস্থা বলা যায়। এরূপ 
অবস্থা ৮1১২ ঘণ্টা পর্য্যস্ত স্থায়ী হয়। সবিচ্ছেদ 

স্বরের ফল । এ ভ্বর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকিলে 

প্লীহাযকৎ ও উদরাময় ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন 

হইতে পারে । 

সবিচ্ছেদ অরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা! | 

তিন চারি বসরের শিশুর এরপ জ্বর হও 

.য়াতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে এরগু তৈল ও ডাম অথবা 
*গ্রেগরিস্ পাউডর ১০ গ্রেণ সেবন করাইয়া 
বিরেচন করাইবেন। অনন্তর ভ্বরাতিশয্য সময়ে 
ঘম্নকর ও মৃত্রকর ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন । 
তজ্জন্য লাইকোয়ার এমোনিয়া এসিট্যাটিস অর্ধ 
ডবম, নাইটি.ক ইথর ৯ বিন্দু, পরিষ্কত জল ৩ 

শাম, একত্র মিশাইয়। এক চা চামচ পরিমাণে 
প্রত্যেক ছুই ঘণ্টায় পান করাইবেন, বদবধি 
স্বর মগ্ন না হয়। জ্বর মগ্ন হইলে ১ গ্রেণ পরিমিত 
কুইনাইন দিনমধ্যে ছুই তিনবার খাওয়াইবেন । 

ৃ * গ্রেগরিস্ পাউডার । (েউচিনি চু ২ ড্রাম, কার্মানেট 

: 'ফ ম্যাগ্েসিয়া ৬ ডাম, শুষচর্ণ ১ ড্রাম, একত্র মিশাইয়] 
| লইবেন । 
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সবরের আগমন বদ্ধ হইলেও উপযুর্যপরি ছুই তিন 

দিন পর্ধ্যস্ত অর্ধ বা এক গ্রেণ কুইনাইন সেবন 
করাইলে স্বর নিঃশেষরূপে আরোগ্য হইতে 

পারে, এবং স্যালাসিন, বিবিরিন্ ও বার্ক, প্রত্যেক 
চূর্ণ স্বর মগ্ন কালে ২।৫ গ্রেণ পরিমাণে সেবন 
করাইলেও সবিচ্ছেদ ভ্বরের শাস্তি হইতে পারে । 

পথ্য নিমিভ এরারুট, সাগুদানা ইত্যাদি 

ছুগ্ধের সহিত পাক করিয়া দেওয়া উচিত। 

ল্ববিচ্ছেদ জরের দেশীয় চিকিৎস। | 

এই জুরকে বৈদ্যগণ পিত্তশ্লেক্স জুর বলিয়। 

থাকেন । ইহার নিদানোক্ত লক্ষণ ।-__লিগুত্তিক্ত। 

স্ততা তন্ত্রা মোহঃ কাসোরুচি স্তষা, যুছর্দাহো 
মুছঃ শীতং পিত্তশ্লেক্মজরাকৃতিঃ ॥ মুখেরতিক্তা 

শ্রেতদার লিপ্ত, নিদ্রার হ্যায় ক্লান্তি, মুচ্ছা, 

কাশ, অরুচি, তৃফ্চা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত 

ইত্যাদি । আর পুস্তক মধ্যে যে সমস্ত আয়ুর্ধ্ব- 
দেক্ত ভেষজ লিখিত হইয়াছে তাহ!" বালক 
ধালিকাদিগের বয়ন, বল, অগ্নি ও বায়ু, পি, 

কফের ন্যুনীধিক্য ইত্যাদি বিশেষ বিবেচন! 
পূর্বক উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা বিধেয়। 
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পিত্শ্লেক্ষ স্বর শিশুকে আক্রমণ করিলে 

প্রথমে রসের পরিপাক জন্য বিল্বপত্র রস সিকি 

কীচ্চা, অ্ধ বা এক রতি মরিচ চুর্ণের সহিত পান 
করান কর্তব্য । অনন্তর কণ্টকার্ধ্যাদি পাচনের (১) 
কাখ সিকি কীচ্চা হইতে এক কাঁচ্চ মাত্রায় কিঞ্চিৎ 
মধু মিশাইয়। পরাতে ও স্বায়ংকালে পান করাই- 

বেন। আর বিরেচন করাইতে হইলে মৌরি 

চারি আন।, দ্রাক্ষা চারি আনা, দোণামুখী 

আট আনা, শুঠী চারি আনা, বীজরহিত হারিতকী 
পপ শপ জল শী শপ উর শপ পপ পপ পশলা জা সপ সপ 

১) কণ্টকার্যাদি পাচন। কণ্টকারি, বামনহাটি, গুলঞ্চ, 

গুষা, হন্দ্রযব, দুরালভ1, চিরাত1, রক্তচন্দন, মুথা, পটোল- 

পন্ত, কটুকী, 'এই সকল দ্রব্য প্রচ্তেক সাড়ে চোদ্দ রতি, 

পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক। 

কণ্টকাধ্যাদি পাচন প্রভৃতি সকল প্রকার পাচনের 

পরিমাণ নিমিত্ত পরিভাষোক্ত বচন। যথ! দশরক্তিক 

মানেন গৃহিত্বা তোলকদ্বয়ম। দত্বান্থ ষোড়শগুণং গ্রাহ্াং পাদাব 

শেষিতম্।  ইমাং মাত্রাং প্রকৃর্বন্তি বাড়ীয়াঃ পানাদিযু। 

বাড়ীর বিজ্ঞ বৈদ্য সকল সমস্ত পাচনাদি বিষয়ে দশ রতিতে 

নাব। হয়, এই পরিমাণে তোলকঘর অর্থাৎ ১৬৭ রন্তি মসল। 

সকল গ্রহণপূব্ক পিষিয়া যোড়শ গুণ অর্থাৎ ৩২ তোলা 

জল দ্বার মন্দানলে পাক করিয্বা পাদাবশেষ অর্থাৎ ৮ 

্োোল। থাকিতে নামাইজ্া থাকেন । 
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আট আনা, এই পীচ দ্রব্য দেড় পোয়া জলে পাক 
করিয়া! শেষ দেড় ছটাঁক থাকিতে নামাইয়। উপ- 
যুক্ত মাত্রায় পান করাইবেন এবং ম্ৃত্যুগ্তয় (২) 

কিম্বা! চন্রশেখর রল (2) সিকি রতি হইতে অদ্ধ 
রতি পরিমাণে ভূলসীপত্র আদ্রক অথব! পানের রস 
কিম্বা মধু অনুপাঁনে ছুই বেল! পান করাইবেন । 

জ্বর কম্প দিয় আসিলে, হিঙ্গুলেশ্বর (8) বটি 
কারসিকি রতি হইতে অদ্ধরতি পরিমাণে উচ্ছেপত্র 
আদ্রক ও পানের রস কিম্বা মধু অন্ুপানে ছুই- 

বেলা সেবন করান উচিত | সবিচ্ছেদ জ্বরের মগ্না- 
০০ রা ০৯৯৯৪ দন | পদ পাপা? পদ জপ পপি 

(২) মৃত্যুপ্রয়। শোধিত কান্ঠ বিষ অদ্ধ তোলা, মরিচ 

অদ্ধ তোল!, পিপ্ললী বীজ চুর্ণ ১ ভোলা, শোধিত গন্ধক 

অদ্ধ তোল, সোহাগার খই অদ্ধ তোল। হিস্ল এক তোলা, 

পানের রসে মর্দনপূর্বক বটিক। এক রতি প্রমাণ করিবেন। 
(৩) চন্্রশেখর রস। কর্জলী অদ্ধ তোলা, মরিচ চারি 

আনা, সোহাগার খই চারি আনা, চিনি এক তোলা, 

(রোহিত মতস্য-পিত্তের ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে খলে মন্দন- 

পূর্বক ছই রতি প্রমাণ বটিক! করিবেন। 
(৪) হিস্ুলেশ্বর। শোধিত হিঙ্গুল। শোধিত কান্ট বিষ, 

মাচ, প্রত্যেক সম ভাগ লইয়া জলে মর্দন পূর্বক ছুই 
রতি প্রমাণ বটিক করিবেন । 
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বস্থায় নাটাফলের শস্তচর্ণ এক হইতে ছুই রতি 
কিন্বা ক্ষেত্রপর্পটী, চিরাতা ও নিমছাল ইহাদিগের 
প্রত্যেকের কাথ অথব। স্বরস্ সিকি কাঁচ্চা পরি- 

মাণে পান করাইলেও এ জর আরোগ্য হইতে 
পারে। নবজুরী বালকদিগকে স্নান, তৈল মর্দন, 

অন্ন ভক্ষণ ও শীতলবায়ু সেবন করিতে নিষেধ করি- 
বেন। জরান্তে লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত । 

এ জর একবিংশতি দিবসের মধ্যে আরোগ্য 

না হইয়! স্থায়ী হইলে পুরাতন জুর বল! যায় । 
পুরাতন জ্বর সপগ্ডদিন, দশদিন অথব! দ্বাদশদিন 

পর্য্যস্ত অবিচ্ছেদক্রমে অবশ্থিতি করিলে সম্ভত- 

বিষম স্বর বলা যায়। যদি জীর্ণ জুর দিবারাত্র 

মধ্যে দুইবার হয় অর্থাৎ দিবসে একবার ও 
রাত্রিতে একবার হয় কিম্বা! দিবাতে ছুইবার হয় 
রাত্রিতে হয় না অথব। রাত্রিতে ছুইবার হয় 
দিবাতে হয় না,তবে ইহাকে ঘ্বৌকালীন বা সতত- 
বিষম জ্বর কহে । আর জীর্ণজ্বর দিবারাত্র মধ্যে 

এককালে হয় অর্থাৎ প্রত্যহ একবার আইসে, 

তাহাকে অন্যেহ্যুক্ষ কহে। উক্ত স্বর ভূতীয় দিবসে 
হইলে অর্থাৎ একদিন পরে একদিন হইলে 

৬) 
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তৃতীয়কভ্বর বলা যায়। আর এ জ্বর চতুর্থ দিবসে 

অর্থাৎ ছুই দিবস অন্তর একদিন প্রকাশ পাইলে 
চতুর্থ স্বর বল! যাঁয়। 

শিশুগণের পুরাতন জবর উপস্থিত হইলে 

্বল্পভাগ্যাদি (১) অথবা রৃহ্াগ্যাদি (২) পাচনের 
ক্কাথ সিকি কাঁচ্চা হইতে এক কীচ্চা পরিমাণ 
ছুই বেল! পান করাইবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে 
বিরেচক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। আর 

চন্দনাদি লৌহ (৬) ষিকি রতি হইতে এক রতি 
শশা পপ পাপ পপ” উপ আপ সপ পপর ও এ ৯ অঃ 

(১) বৃহভাগ্যাদি পাচন। বামনহাটি, হরিতকী, কটুকী, 

কুড়, ক্ষেত্রপর্পটী, মুখা, পিগ্নলী, শালপানী, চান্ধলে, কণ্টকারী, 

গোক্ষুরি, বৃহত্ী, বিদ্ব ছাল, মোণ! ছাল, গাস্তারি ছাল, পারুল 

ছাল, গণিয়ারি ছাল, শুগ্ঠী, প্রত্যেক ৯ রতি, পাকার্থ জল 

দেড় পোয়! শেষ দেড় ছটাক। 

(২) শ্বক্পভাগ্যাদ্দি পাচন। বামনহাট, সুখা, ক্ষেত্রপর্পটী, 

ধন্া, ঢুরালভা, শুঠঠী, চিরাতা, কুড়, বৃহতী, গুলঞ্চ, প্রত্যেক 

ষোল রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়। শেষ দেড় ছটাক। 

(৩) চন্দনাদি লৌহ। রক্ত চন্দন, বালা, আঁকনাদি মুল, 
বেণার মুল, পিপ্সলী, হবিতকী, শুহ্ভী, উৎপল অর্থাৎ শুধি পুষ্প, 

আমলা, মুখ!» চিতামুল, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ এই সকল 
দ্রব্যের সমভাগ লৌহ, জলে মদ্দনপূর্বক ছুই রতি প্রমাণ 

ধটিক। করিবেন। 
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কিন্বা স্বরাশনি রস (১) অর্ধ রতি অথবা মহা- 
ভ্বরাক্থুশ রস (২) সিকি রতি হইতে এক রতি 
মাত্রায় শেফালিক পত্র রসে মর্দনপুর্বক 
প্রাতে ও সায়ংকালে সেবন করাইবেন। গুলঞ্চ, 

ক্ষেত্রপর্পটী ও শেফালিকা পত্র এই তিনখানি 
দ্রব্য সমভাগ্ে কুটিয়া কদলীপত্র বেষ্টনপূর্ববক 
অগ্নিতে অল্প দগ্ধ করিয়। রাখিবেন। পরদিন 
প্রাতে তাহার রস ২০৩ বিন্দু পরিমাণে কিঞ্চিৎ 

(১) জ্রাশনি রস। পারা, গন্ধক, বিষ, তাত, মরিচ, 

সৈন্ধব প্রত্যেক ১ মাষা, লৌহ ও অভ্র ৬মাধা, নিশিশ্ধাপত্র 
রসে মর্দনপুর্বক তিন রতি প্রমাণ বটিক। করিবেন । 

(২) মহ জরাম্কুশ। কর্জলী ১ তোলা, তাতত্র ভন্ম, 

শোধিত হরিতাল, হিঙ্গুল ও স্বর্ণমাক্ষি, লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার 
থই, খগ্পর, মনছাল, শোধিত কাষ্ঠাবিষ, অভ্র গেরিমাটি, দস্তীবীজ 

প্রত্যেক দ্রব্য অদ্ধ তোলা» গৌঁড়ানেবু, কাচা তেতুল ও তুলসী 

পত্র ইহাদিগের রস, চিতা! ও সিদ্ধির কাথ দ্বারা ক্রমশ: তাবন। 
দিবেন এবং উত্তমরূপে মর্দন করিয়া! রৌদ্রে গশুকাইয়! ২ রতি 
প্রমাণ বটিক! করিবেন । 

ভাবনার নিয়ম । যে কোন শু ভ্রব্যকে কোন বস্তর 

রসে অথবা! কাথে গ্রত্যছ ভিজ্জাইয়! রৌদ্রে গুকাইবেন ও খলে 
সাড়িবেন এরূপ সপ্তাহ করিলে ভাবন। বল। যায়। 
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মধু মিশাইয়। পান করাইলেও জীর্ণ স্বর আরোগ্য 
হয়। আর বৃহলাক্ষাদি তৈল (১) ও অঙ্গারক 
তৈল (২) অধিক বয়স্ক জীর্ণ জ্বরিত বালকগণের 

মস্তক ব্যতিরেকে অর্বাঙ্গে কিছুদিন মর্দন করা- 
ইলেও স্বর আরোগ্য হয়। কফ হীন পুরাতন 
স্বরে দুগ্ধ পথ্য অতি প্রশস্ত। শিশু সকল জল 
পানের উপযুক্ত হইলে পীড়িতাবস্থায় উ্ণ জল 
ব্যবস্থা কর! উচিত। 

(১) বৃহল্লাক্ষাদি তৈল । মূচ্ছিত তিল তৈল /8 সের, লাক্ষা 

/৮ সের, পাকার্থ জল ১৪ সের, পাদাবশেষ 1৬ সের, দধির 

মাৎ ।৬ সের, কন্ক নিমিত্ত শলুফা, হরিদ্র!, কুড়, মুর্গামূল, 
রেণুক, কটুকী, বগিমধু) রানা, অশ্থগন্ধা, দেবদারু, মুখা, 

রক্তচন্দন এই সকল ভ্্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা গ্রহণ করিয়। 

পাক করিবেন। পাক সিদ্ধ হইলে নখী, কপূর ও .শীলারস 

প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবেন । 

(২) অঙ্গারক তৈল। মুচ্ছিত তিলতৈল /৪ সের, বৎসরাতীত্তু 

কাজি।৬ ষোল সের, কন্ক নিমিত্ত মুর্গামূল, লাক্ষা, দার হরিদ্রা, 
হরিদ্রা, মগ্রিষ্ঠা, রাখাল সসা, ব্যাকুড়, সৈম্ধব, কুড়, রাক্না। জটা- 

মাংসী, শভমূলী এই সকল ত্রব্য প্রত্যেক পাঁচ তোলা ৷ বৃহল্লা- 
ক্ষাদি তৈলের স্তাঁয় পাক ও গন্ধদ্রব্য জানিবেন। ইহ! মর্দনে 
সর্বপ্রকার জীর্ণ জর বিনাশ পান্ন। 
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রেমিটেন্ট ফিবর বা স্বল্নবিরাম জর। 

ইহাতে রিমিস্যন্ বা স্বপ্পবিরাম আছে 
বলিয়। রেমিটেপ্ট ফিবর বলা যাঁয়। সবিচ্ছেদ 

জ্বরের ন্যায় ইহার তিন প্রকার অবস্থা আছে, 

কিন্তু ইহার শীতলাবস্থা প্রায় অন্ুতব করিতে 
পারা যায় না। 

এ স্বর মৃদুতা ও প্রবলতারূপে আক্রমণ 

করিয়া থাকে । যখন ম্বছুভাবে আক্রমণ করে, 

তখন শিশুর পিত। মাতাও রোগসঞ্চারের নিদ্দিষ্ট 

সময় স্থির করিতে পারেন ন]। 

লক্ষণ | শিরঃপীড়া, মস্তকভার, অস্থস্থতা, 

ক্ষুধামান্দ্য, বিমর্ধতা, অতিশয় পিপাস।, সামান্ত 

কাঁস, কম্প, অস্থিরতা, চমকিয়া উঠ, চক্ষু রক্তি- 
মাবর্ণ, রাত্রিকাঁলে নিদ্রোর অভাব, চন্দ্র উষ্ণ, 

ও শুষ্ক; কখন অতিশয় ঘন্ম হয়, তাহাতেও 

্শশু শ্রস্থত। পায় না। এ ভ্বারের প্রথমাবস্থায় 

অল্প অল্প বিরেচন বারম্বার হয়, যদি তাহাঁও 

না হয়, তবে বিরেচক ভিন্ন সামান্য ভেষজ 

ব্যবস্থা করিলেও বারম্বার মল নিঃসরণ হয়। 

কখন কখন প্রথমাবস্থা হইতে কোন্ঠ বদ্ধ 
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হইয়া থাকে । কোন কোন সময়ে তরল দুর্গন্ধ 
আলকাহরার ন্যায় মল মিঃসরণ হইয়া থাকে । 

তিস্তা, জিহ্বা শুষ্ক তাহার উভয় পার্খে ও 
অশ্রভাগে কাটার ন্যায় হৃষ্ট হইয়া খাকে। 
উদর চাঁপিলে নরম ও উদরশ্থ অস্ত্র সকল বায়ু 
পূর্ণ থাকে; কখন উদরস্পর্শনে বেদনা বোধ 
হয় না। কখন কখন ১০।১২ দিনের মধ্যে কটির 
দক্ষিণ পার্খ চাপিলে বেদনা বোধ হয়। এ 

ডুরের প্রথমাবস্থা হইতে নাঁড়ীর ভ্রুত গতি কখন 
কখন এত অধিক হয়, যে, চর্ধের উষ্ণতা নাড়ীর 
চাঞ্চল্যের সহিত পরস্পর এঁক্য থাকে না এবং 

নাড়ীর দ্রতগতি এক মিনিটে এক শত চন্লিশ- 

বার প্রবাহিত হয় । এ জ্বরের বিরাম চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে একবার কি ছুইবার হয়। তৎকালে 
কতক লক্ষণের হ্রাস হয়। পরে রাত্রিযোগে 

ব্যক্তলক্ষণ সকল অব্যক্ত লক্ষণের সহিত প্রবন্ধ 
হওয়াতে শিশু আচ্ছন্ন ও শয্যাগত থাকে এবং 

ভ্বরকাঁলে কখন কাহার শারীরিক খন্দ্রে রক্তাধিক্য 

হয়। প্রথম সপ্তাহে উত্তমরূপ নিদ্রা হয় 
না। দ্বিতীয় সপ্তাহে কিছুমাত্র হয় না। প্রবল 
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পিপাসা, প্রলাপ, বর্ণ ফেকাসে। দ্বিতীয় সপ্তাহ 
মধ্যে রক্তিমাবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন সকল প্রকাশ 
পায়। এ গীড়া আরোগ্য হইতে আরম্ত হইলে, 
দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে, তৃতীয় সপ্তাহের আরম্তে, 
পূর্বেবাক্ত লক্ষণ সকল হাসতা৷ পাইতে আরম্ত হয়। 
তণকালে কোষ্ঠ পরিক্ষার, মলের স্বাভাবিক বর্ণ, 
জিহ্বা! পরিষ্কার ও আর, পিপাস। শাস্তি, সন্ধ্যার 

সময় জ্বরের ভোগ ও লক্ষণাদি ন্যুন হইয়া 
আইসে। দিন দিন প্রফুল্লতা, মুখের আকৃতি 

পরিক্ষার ইত্যাদি স্থলক্ষণ দৃষ্ট হয়। তিন 
সপ্তাহের ন্যুন এ রোগের মুক্তি হয় না। 

এরূপ জ্বরযুক্ত শিশুরা অতিশয় ভুর্বল ও 

অস্থিচন্নীবশিষ্ট হইয়া খাকে। 
কারণ । প্রসূতির স্তনে ছুগ্ধের অভাব, 

দক্তোখিত সময় স্তন-ছুপ্ধ পরিত্যাগ, ভ্রিমিরোগ, 
অজীর্ণত। ও বাল্যাবস্থা। ইত্যাদি । 

শ্বল্নবিরাম জরের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ডাক্তার গুডিভ ও ডাক্তার 
বার্চ সাহেবের ব্যবস্থানুসারে সোণাম়ুখী ১ গন্স, 
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শুঠী অর্দ ডাঁম, লবঙ্গ অর্ধ ডাম, উষ্ণ জল ১০ 
ওন্ন, অর্ধ ঘণ্টা পর্য্যস্ত ভিজাইয়া রাঁখিবেন, 

পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া ৪ ডাম পরিমাণে 

ছই বসরের বালককে পান করাইবেন | বাল- 
কের ১০১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সল্ফেট অফ 
ম্যাগ্নেসিয়া ১ ভাম, ইন্ফিউজন সেনা ১ ওম, 
উভয় একত্র মিশাইয়! দ্রিবেন। আর এক বগসরের 
শিশু হুইলে বিরেচন জন্য সল্্ফেট অফ ম্যাগ্নে- 
সিয় ২০ গ্রেণ, সিরাপ জিঞ্জার ১ ড়াম, পিপার- 

মেণ্ট ওয়াটার ৩ ডাঁষ, একত্র মিশইয়া দেওয়! 
উচিত। কিম্বা উক্ত বয়স্ক বালককে এক চা! 
চামচ পরিমিত এরও তৈল দেওয়া যাইতে পারে। 

ভ্বরকালে ঘন্্ম ও মুত্র করণ জন্য লাই- 
কার এমোনিয়া এসিটেটিস ৪ ডাঁম, নাই- 
ট্টে অফ পটাস ২০ গ্রেণ, নাইটিক ইথর 
১ ডাম, সিম্পিল সিরাপ ১ ডাম ও পরিষ্কত জল. 
৩ গুন্স, একত্র মিশাইয়া ৬ মাসের ' শিশুকে 
এক চা চামচ পরিনাণে ২ কি ৩ ঘণ্টা পরে উজ 
অবস্থায় পান করাইবেন। 

এই: ঘর্দকর ওঁষধধ সেবনে কপালে বিন্দু 
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বিন্দু ঘম্ম হওয়াতে জ্বর মগ্ন হইলে ৬ মাসের 

বালককে কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ পান করাইয়া ও সর্ববাঙ্গ 
বস্ত্র ঘারা আচ্ছদিত করিয়া মিকি গ্রেণ হইতে 

অদ্ধ গ্রেণ পরিমিত কুইনাইন, প্রত্যেক তিন ঘণ্টায় 
সেবন করাইবেন । অথবা কুইনাইন ৪ গ্রেণ, 
নেবুর রস ৪বিন্দু কিম্বা সল্ফিউরিক্ এসিড্ ডাই- 
লুট ৪ বিন্দু, সিম্পল্নিরাপ ২ ডাম, জল ১ আউন্স, 
একত্র মিশাইয়। ৮ ভাগের এক ভাগ, ৬ মাসের 

শিশুকে আর এক বৎসর অথবা দুই ব€সরের 
শিশুকে 8. ভাগের এক ভাগ, তিন ঘণ্টা পরে 

দেওয়া যাইতে পারে । 

আর একর, ঘম্ম, মুত্র ও বিরেচন দ্বারা মগ্র 

ন1! হইয়। দশ ব! দ্বাদশ দিবস থাকিয়। টাইফায়ে 

ফিবরের লক্ষণ উপ স্থত হইলে প্রলাপ, অস্থিরতা, 

অতিশয় ব্যাকুলত।, জিহবা শুক ও কাটা বিশিষ্ট, 
দন্ত, ওষ্ঠ ক্লেদযুক্ত, দেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ কণড 
সকল নির্গত হয়। উহা উদরদেশে বিশেষ 
প্রকাশ পাঁয়। আর উদরাময় ও অন্ধের বিকার 
জন্মে । | 

শৈশবাবস্থায় এরুপ জর উপস্থিত হইলে 
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ইন্ফেন-টাইল্ রেমিটেণ্ট ফিবর বা শৈশবীয় 
স্বল্প বিরাম স্বর কহে। এ প্রকার জ্বরাবস্থায় 
উত্তেজক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্তব্য অতএব ডাঁই- 
লুট হাইডো! ক্লোরিকৃ এসিড ১৬ বিন্দু, স্পিরিট 

ররোফরম ১০ বিন্দু ওক্যাম্ষর মিকৃশ্চর ১ আউন্দ, 
একত্র মিশাইয়া এক চা-চামচ পরিমাণে ছুই কি 
তিন ঘণ্টা পরে পাঁন করাইবেন কিম্বা কার্ববনেট, 
অফ এমোনিয়া ১২ গ্রেণ, স্প্রিট ক্লরোফরম্ 
অদ্ধ ডাম, লবঙ্গের ফাণ্ট ৪ আউন্স, একত্র মিশা- 

ইয়া! এক চাচামচ পরিমাণে ছিবসে তিনবার 
সেবন করাইবেন । 

এ জ্বরের আরম্ত সময় হইতে মস্তক ভার 
থাকিলে অথবা চক্ষতে কোন প্রকার আলে! 

সহা ন' হইলে শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়। মস্তকের 
উপর সংস্থাপিত করিবেন। বদি মস্তক ভার 

পেশী সকলের আকর্ষণ ও নিদ্রার ন্যায় ক্লান্তি 

যুগবৎ প্রকাশ পায় তবে শ্রীবাদেশে বিষ্টর 
লাগাইয়া! উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালমেল সেবন 

করাইবেন। আর মস্তক ভার ও প্রলাপ 

থাকিলে মন্তকের উপর একখানি বিষ্টর প্রদান 
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কর্তব্য । কোঁঠ বদ্ধ থাকিলে এর তৈল, রেউ- 

চিনি, অথবা মণ্ট দ্বারা বিরেচন করাইবেন। তিন 

চারি বার স্বর আসাতে শিশু অতিশয় ছুর্বল 
হইলে ৫ বিন্দু ব্রাণ্ডি অথবা এক চা চামচ 
পরিমিত ওয়াইন্ বা আসব কুইনাইনের সহিত 
মিশাইয়া দ্রিবেন। জ্বর মুক্তির তৃতীয় 

দিবসে এরারুট, বার্লি ও সাগুদান। ইত্যাদি 
লঘু পথ্য ব্যবস্থেয় । আর এ প্রকার জ্বর- 

রোগে শারীরিক যন্ত্রে রক্তাধিক্য অথব৷ প্রদাহ 
হওয়াতে ক্রমশঃ কোল্যাঁপ্ন ব! হিমাঙ্গ উপস্থিত 

হইলে উঞ্জকর ভৈবজ্য সকলের ব্যবস্থা করি- 

বেন। তজ্জন্য স্পিরিট এমোনিয়া, এরোমেটিক 
১৫ বিন্দু, ব্রাপ্ডি ১৫ বিন্দু, ক্রিক ইথর 

১২ বিন্দু, ক্যান্ষর মিকৃশ্চার ৩ ডাম, একত্র 

মিশাইয়া ১ডাম পরিমাণে ৩৪ বৎসরের 
শিশুকে অর্ধ বা এক ঘণ্টা পরে পান করা- 

ইবেন ও মাংসের যুষ, দুগ্ধ ইত্যাদি বলকর 
পথ্য দিবেন । 
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স্ব্পবিরাম জরের দেশীর চিকিৎসা । 

ত্বল্পবিরাম স্বর নিদানশান্ত্র মতে লক্ষণানু- 
সারে বাতঙ্লেম্সিক ও ভ্রিদোষিক এই ছুই 
প্রকার হুইয়! থাকে | | 

বাতশ্লেম্সিক অবধারিত হইলে নিদানোক্ত 
লক্ষণ। সতৈমিত্যং পর্বণাং ভেদে নিদ্রা গেরব 
মেবচ, শিরোগ্রহঃ প্রতিশ্যায়ঃ কাসঃ স্বেদাপ্রবর্তনং। 
সম্তাপোমধ্য বেগশ্চ বাতশ্রেক্স জ্বরারৃতি? ॥ আর্দ্র 

বন আচ্ছাদিতের ন্যায় অনুভব গ্রন্থি সকলের 

বেদন!, নিদ্রা, শরীর ভারাক্রান্ত, মস্তক বেদনা, 

মুখ ও নাসিকা হইতে জল আ্াব, কাস, অতিশয় 
ঘন্ম, শরীর তাপযুক্ত, নাঁড়ীর গতি মধ্যম । 

বালক বলিকাগণের বাতশ্লেক্মিক জ্বর 

উপস্থিত হইলে এরগু পত্রদারা বালুকার 

পুঁটুলি উঞ্ণপুর্বক মস্তকে মুহুম্মহর তাপ 
দিবেন। অনন্তর পঞ্চকোল (১) পাচনের অথব! 

(১) পঞ্চকোল পাচন। পিপনলী, পিপ্ললীমুল, চই, চিতা, 

শুষী প্রত্যেক ৩২ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়।, শেষ দেড় 

ছটাক। ৃ 
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দশমূল (১) পাচনের ক্কাথ, এক কাঁচ্ছ৷ হইতে ছুই 
কীঁচ্ছ। পরিমাণে অল্প মরিচচুর্ণের সহিত মিশাইয়। 
দিন মধ্যে ছুইবার পান করাইবেন। আর 
উদর কামড় কিম্বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে 
আরগুধাদি(২)পাচনের কাথ উপযুক্ত মাত্রায় পান 
করান বিধেয়। আর সৌভাগ্যচিস্তামণিরস (৩) 

(১) দশমূল পাচন। শালপাণি, চাকুল্যা, কণ্টকারি, 

গোক্ষুরী, বৃহতী, বিন্ব ছাল, সোন! ছাল, গাস্তারি ছীল, পারুল্গ 
ছাঁল, গণিয়ারি ছাল, প্রত্যেক ১৬ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়' 

শেষ দেড় ছটাক। 

(২) আরগ্বধাদি পাচন। সৌদালের আটা, পিপুল মূল, 
মৃথা, কটুকী, হরিতকী, প্রত্যেক ৩২ রতি পাকার্থ জল দেও 

পোয়! শেষ দেড় ছটাক। 

(৩) তৌভাগ্য চিন্তামণি। শুগ্ঠী, বিট, সচল, সাস্ভার, 
সাচিক্ষার, সৈন্ধব, শোধিত কান্ঠবিষ, জীরা, শুষ্ঠী, পিপ্পলী, 

মরিচ, আমলা, বহেড়া, হরিতকী, অভ্র, প্রত্যেক অদ্ধ তোল, 

এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে খলে মর্দনপূর্ধক ১ তোলা কজ্জলী' 

(মশাইয়। নিশিন্দ। পত্র, শেফালিক। পত্র, বাক পত্র, অপামার্গ্, 

এই সকল দ্রব্যের রসে প্রত্যেক তিন বার করিয়া ভাবন। 

দিবেন। 
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অন্ধ রতি হইতে ছুই রতি কিম্বা মৃত্যুঞ্জয় (১) 
সিকি রতি হইতে এক রতি তুলসী পত্র রস, 
হাদ্রক রস, কিম্বা মধু অনুপানে ছুই বেলা দেবন 
করাইবেন। ইহাতে স্বরের উপশম-ন! হইয়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে বেতাল রসের (২) এক 
রতির তৃতীয় ভাগের এক ভাগ হইতে এক 

৫ শপ না পর পাহারা ০ নি 

(৯) স্ুত্াঙ্জয়ের প্রস্থত করণ। পিন্তশ্নেম্মজরাঁধিকারে 
ছষ্টবা। কজ্জলী করিবার নিরদা শোধিত পারা ও শোঁধিভ 

*ক্ধক, প্রত্োেক সমভাঁগ লইর়1 মুভভাঁবে খলে মর্দন করিবেন ( 
ম্খন ঘোর* কজ্জলের ভ্তায় হইবে তথন প্রস্তত জানিবেন 

(২) বেতাল রস) শোধিত কাঁবিষ, মরিচ, শোধিত 

হান্রতাল, প্রন্যেক 1০ চবি আনা আদার বসে উত্তমরূপে মর্দন- 

ধ্বক অদ্ধ তোলা পরিমিত কজ্জলী মিশাইয়! ১ রতি হইতে 

রতি গ্রামাদ বর্ডক। কন্রিবেন | 

পারদ শোধন বিধি । পর। যত পরিমাণে হউক, তাহাতে 

বুসানের বস পারার পরিমাণ দিয়া কোমল ভস্তে খলে মন্দন- 

পুর্ঘক ট শুকাইবেন। রসোনের রস শুষ্ক হইলে পার: 
বক্র ভীকিয়া লইবেন। গন্ধক শোধন বিধি। জবস্ত অঙ্গারের 

উপর হাঁভা চড়াইয়] তাহাতে কিঞিংঘৃত ও গন্ধক দিবেন। গন্ধক 

অগ্নি সন্তাপে যত গলিতে থাকিবে, ভততই কিঞিৎ কিঞ্িিৎ জল 

মিশিত দুক্ধে নিক্ষেপ করিবেন, পরে রৌড্রে শুক।ইয়। লইবেন । 

হ্রিতাঁল শোঁধন বিধি । অশ্ির উপর হাত! অথব| চাট 

স্থাপিত করিষ! তাহাতে কিঞ্চিং ঘুত দিয়া ভরিতাঁলকে ভাজি! 
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রতি মাত্রায় আদ্রক রন ও মধু অনুপানে ছুই 

বেল। দিবেনও স্থপথ্য ব্যবস্থা করিবেন । 

স্বল্পবিরামস্্র লক্ষণানুসারে ভ্রিদোধষিক আব- 

ধারিত হইলে তাহার নিদানোক্ত লক্ষণ-__“ক্ষণে 
দাহঃ, ক্ষণে শীত মস্থি সন্ধি শিরোৌরুজ | সাশ্রাবে 

কলুষে রক্তে নিভূর্গ্নে চাঁপি লোচনে ॥ সন্বনে 
স্রুজৌ কণৌ” কঃ শুকৈ রিবারৃতঃ | তত্র! 
মোহ? প্রলাপশ্চ কাস? শ্বাসো রুচিভ ম্ 

পরিদগ্ধ। খরম্পর্শা জিহ্বা শ্রস্তাঙ্গতাপরং | চীবমং 
রক্তপিতৃম্ত কফেনোন্সিশ্রিতস্তচ ॥ শিরসো! 

লোচনং তৃষ্ঞজা নিদ্রানাশে হৃদিব্যথাস্বেদমৃত্র- 

পুরীষাণাং চিরা দ্র্শনমল্পশঃ॥ কৃশত্বং নাতি গাত্রাণ।! 
প্রততং কঞ্টকুজনং। কোঠানাং শ্যাবরক্ঞানা' 

মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং ॥- মুকতৃং শ্রোতসাং পাকো। 
দি চাপ পপি স্পা পাপী আপস জপ শিক পপি ব্রা পপ ৬ পিপকীশিল্পাসসপ শী শি লিল শি রেপ চিজ 

লইবেন। হিস্ত্রল শোধন বিধি। হিঙ্থুলকে আমরুল শাকের 

'অথব1 নেবুর রসে চারি প্রহর খলে মর্দন করিয়া রৌডে 
শুকাইলে শোধিত হইয়া! থাকে । কাষ্ঠবিষ শোধন বিধি, 

কাষ্ঠবিষকে গো-মুত্রে দিবারাত্র ভিজাইয়া রাখিলে শোধিন 
হয়ঃ পরে তাহার উপৰিস্থ ত্বকসকলকে দূরীভূত কবিষ! 
অস্ত্র বার! খণ্ড খণ্ড রূপে ছেদপুর্বক শুকাইবেন। 
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গুরুত্ব মুদরম্ত চ। চিরাৎ পাকশ্চ দোষাণাং 

সন্নিপাতো জ্বরাকৃতিঃ ॥৮ ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, 

অস্থি, সন্ধি স্থল ও মস্তক বেদনাযুক্ত, চক্ষু আর- 
ক্তিম কলুষ বর্ণ ও অশ্রু পূর্ণ হয়। কখন কখন চক্ষ 
স্বাভাবিক অপেক্ষা বড় দেখায়, কর্ণদ্য় বেদন। 
ও শব্দবিশিষ্ট ক, ধান্যাদির অগ্র ভাগ দ্বার 

আবৃত বোধ হয় এবং তন্দ্রা, মুচ্ছণ, প্রলাপ, কাস, 
গ্রাস, অরুচি, ভ্রম অর্থাৎ চক্রারুটের ন্যায় ভ্রম- 

দ্বস্তর দর্শন, জিহ্বা! দগ্ধের ম্যায় 'ও গো-জিহবার 

হ্যায় হইয়া! থাকে । কফ মিশ্রিত রক্তপিত্ের নিষ্ঠী- 
বন মস্তক চালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রা হয় না। হদয়ে 

বেদন।, ঘন্ম, মূত্র ও মল অনেক বিলম্বে অল্ন অল্প 

দেখিতে পাওয়। যায়। শ্লেক্মাদির আধিক্য থাকাতে 

শরীর কৃশ দেখায় না । অবিরত কঞ্ঠধ্বনি, শ্যাব ও 

রক্ত বর্ণ মগুলাকার চিহ্রু সকল দেহ মধ্যে প্রকশি 

পায়। রোগী বোবা কখন অল্প ভাষী শ্োতসের 

পাঁক অর্থাৎ শ্োতবহা৷ নাড়ী সকল শুষ্ক হইয়! 
যায়। উদ্রের ভার অনেক বিলম্বে দৌষের পাক 
হইয়। থাকে ; এই সকল লক্ষণ সান্নিপাতিক স্বরে 

ঘটিয়। থাকে । 
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ভ্রিদোষিক ভ্বর শিশুকে আক্রমণ করিলে 
বাতঙ্লোপ্সিকস্বরের ন্যায় বালুক1 স্বেদের ব্যবস্থা 
করিবেন। অনন্তর অক্টাদশাঁঙ্গ (১) পাঁচনের 
কাখ এক কীচ্ছা হইতে ছুই কাঁচ্ছা মাত্রায় 
কিঞ্চিৎ মধ্ মিশাইয়! দিন মধ্যে ছুইবার পান 
করাইবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এই পাঁচনের 
কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় তেউড়ী চু 
মিশাইয়া দিবেন এবং রোগীর বক্ষঃস্থল ও গল- 
দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চিত শ্লেক্সা অথবা কাস 
থাকিলে অক্টাঙ্গাবলেহেরচুর্ণ(২) মধু কিন্ব। আদার 
রসের সহিত বারম্বার অবলেহ করাইবেন। 

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে তৃলদী পত্র রস দুই 
তিন বিন্দু অথবা! মনস! পাতার অগ্ন করির' 
চক্ষু মধ্যে দিবেন। বাতশ্লেক্সিক রাকাতে 

৪:52 পপি জন "লন এ 0 শপ এ পাও ৭ শা সস উস পট পি সপ শে সপ 

(১) অষ্টাদশা্ পাচন। চিরাতা, দেবদারু, শালপাণি 
চাকুল্যা, কণ্টকারি, গোক্ষুরী, বৃহতী, বিন্ব ছাল, সোন। ছাপ, 
শান্তারি ছাল, পারুল ছাল, গণির়ারি ছাল, শুষী, মুখা, কট্কী, 
ইন্্রযব, ধন্তা, গজপিগ্ললী, প্রত্যেক ৯ রতি পাকার্থ জল দেড় 
পোয়া শেষ দেড় ছটাক। প্রক্ষেপ মধু চল্লিশ বিন্দু। 

(২) অষ্টাঙ্গা'বলেহচূর্ণ। কটফল, কুড়, কাকড়াশন্দি, শু'১. 
পিপুল, মরিচ, ছুরালভা, কৃষ্ণচজীবা এই ৮ দ্রব্য সমভাগে সু 
চুণ করিবেন। 
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স্বত্যু্জয় প্রভৃতি যে সকল ভৈষজ্য ব্যবস্থাপি৩ 
হইয়াছে সেই সকল ভৈষজ্য ত্রিদোষিক জ্বরে 
উল্লিখিত নিয়মে উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থেয় 
শিশুদিগের বাতশ্লেক্সিক অথবা ত্রিদোষিক 

স্বরে শ্লেক্সাধিক্য বোধ হইলে গোরোচনা 
মহোপকারী বলিয়! অনেক চিকিৎসক মহাশয়ের 
তাহার অদ্ধ রতি হইতে ১ রতি পরিমাণে কাঁল- 
মেঘের রসের সহিত সেবন করাইয়া! থাকেন । 
কখন কখন উপরিউক্ত দুই প্রকার জ্বরে মকরধ্বজ 
কিন্বা ম্বগনাভি উপযুক্ত মাত্রায় মধু দ্বারা মর্দন- 
পূর্বক সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে । 

আর অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদিগের 

বাতশ্লেক্সিক অথবা! ভ্রিদোষিক জ্বর অন্যান্য জ্বরদ্ছ 

উধধ দ্বার! নিবৃত্ত ন1 হুইয়। বৃদ্ধি পাইলে কিন্বা 
তাহাতে নাড়ীর কোন দোঁষ থাকিলে উপযুক্ত 

মাত্রায় স্থচিকা ভরণ (১) ডাব নারিকেলের জল 
সপ শপ পপ পপ ্রপ 

(৯) সুচিক1 ভরণ। কজ্জলী দ্বিভাগ, খগ্পর, অন্দর, কাষ্ঠবিষ, 
সর্পবিষ, প্রত্যেক সমভাঁগ । মত্ন্ত, মহিষ, বরাহ, ময়ূর, ছাগ, 
ইহাদিগের পিত্তের ভাঁবন] দিয়! শর্ষপ প্রমাণ বটিক! করিবেন 
অন্থপান ডাব নাব্িকেলের জল। 

সর্পবিম শোঁধন বিধি । দ্বিভাগ বিশুদ্ধ শার্প তৈলে 
সর্পবিষ নিক্ষেপপূর্বক কৌড্রে শুকাইবেন। 
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দিয়া মর্দন পুর্ধক সেবন করাইবেন। অনস্তর ওষ- 
ধের গুণাগুণ বিবেচনাপুর্ধক রোগীর কগদেশে 
ও তালু প্রদেশে কিঞ্চিৎ শীর্ষপ তৈল লাগাইবেন 
৪ মধ্যে মধ্যে অল্প মাত্রায় ডাব নারিকেলের 
জল পান করাইবেন। এই উপায়ে কত শত 
রোগী মৃত্য মুখ হইতে নিস্তার পাইয়াছে। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
স্পীনাইটিল্ বা প্লীহারোগ | 

প্রীহাতে পুরাতন প্রদাহ সচরাচর হয় । এ 

রোগ আবাল ব্বদ্ধকে আক্রমণ করে কিন্তু 

বাল্যাবস্থায় অধিকাংশ ঘটিয়া থাকে । 

লক্ষণ। বাম কক্ষ দেশ চাঁপিলে বেদন। 

ক্ীণ ও দুর্বল রক্তের প্রধানাংশ শ্বেত কণ! 

সকল ও রক্তবর্ণ কণ! সমস্ত অল্প হইয়া রক্ত 
পাঁতিল। হওয়াতে রোগী রক্তহীন সিতীভ অর্থাগ 

ফেকাসে বর্ণ হয়, ইহার সহিত পালা স্বর থাকে। 

কারণ-_বাল্যাবস্থা, মেলেরিয়া! বায়ু, পালাজ্বর 

ইত্যাদি | 
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পীড়ার ফল। এ রোগ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়। 

থাকিলে শরীর অস্থিচর্ম(বশিষ্ট ও আমাশয়, 
রক্তামাশয়, শোথ এবং প্রদাহ প্লীহ।র অন্ত্রীবেষ্টনে 

থাকিলে উদরী রোগ জন্মে। 

পীহাব ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

২৩ বহুসরের বালকবালিকাগণের এ রোগ 

উপস্থিত হইলে বলকর, ছ্কভুবিরেচক ও ভ্বরদ্্ 

ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য হিরাকস 

১ গ্রেণ, রেউ চিনি চূর্ণ ৩ গ্রেণ, কুইনাইন ও গ্রেণ, 

শুষ্ঠী চর্ণ ৩ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া তিনটি পুরিয়' 
করিবেন। এক একটি পুরিয়। জ্বরমগ্নকালে দিন 
মধ্যে ছুই তিন বার দিবেন । যদি ইহার দ্বার 
দিবারাত্র মধ্যে দুই বারের অধিক বিরেচন হয় 
তবে রেউ চিনি রহিত করিয়া দ্রিবেন। আর 

প্লীহ। স্থানে হাইডে। পটাসের অথব। আইও. 
ডিনের মলম দুইবার মর্দন করিবেন । 

এ প্রকার চিকিৎসা ছুই তিন সপ্তাহ অথবা! 
মসাবধি করিলে উপকার দর্শে। প্লীহা বড় 
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হইলে পারদ ঘটিত ভেষজ কদাঁচ ব্যবহার করি- 
বেন ন!, ইহাঁতে জীবন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবন]। 

অনেক চিকিৎসক মহাশয়ের! প্রীহা রোগে 

এট্কিন্ সিরপ কিম্বা সিরপ, ল্যাঁকৃটেট, অফ 
আইরন ব্যবস্থা করিয়া! থাকেন । 

নলীহারোগের দেশীয় চিকিৎসা । 

প্লীহারোগাক্তান্ত শিশুদিগকে গুড়পিপ্ললী(১) 
৫ রতি হইতে ১০ রতি কিম্বা লোকনাথ রস(২) 
দিকি রতি হইতে এক রতি পরিমাণে মধু 

০ হস আস ০ সস ৮ আর জা : লে জপ রস: ০ ৬, লঞ ল ০ প 

(৯) শুড়পিপ্ললী প্রস্তত করণ। পিউ, ভ্রিকটু, কুড়, বিট- 

টৈন্দব, করকচ, স্বায়স্তর, সচল, সাচিক্ষার, হিন্ুঃ ববক্ষানঃ সমুদ্র 

ফেণ!, চিতীমুল, গজপিপ্ললী, কৃষ্ণজীরা, কুগ্সাগুলতা, লার, তাল 
মোচক্ষাঁর, অপামার্গক্ষার, তেতুলছাঁলক্ষার, এই সকল দ্রব্য সম" 

ভাগে যে ওজন হইবে সেই পরিমিত পিগ্পপীচর্ণ তইনে । উভয়েন 
তুল্য পুরাতন গুড় লইয়া ই সমস্ত চুর্ণসহকারে দিত করিয়া 

মদন করিবেন। ভক্ষণ ৪ চারি মাধা, বালকের পক্ষে এক আনা) 

অন্ুপাঁন নেবুর রস। ইহ] সেবনে দারুণ ল্লীহা, কামলা, পাঞ়রোগ,। 

জীর্ণজর নাশ হয়। ইহ] বালকের প্লীার মভৌষধ জানিবেন। 
(২) লোকনাথ রস। কজ্জলী ২ ভোলা, অভ্র ১ তোলা, 

লৌহ ২ তোলা, তাত্র ২ ভোলা, কড়ি ভম্ম ৩ তোলা, তাদ্ছল 

বসে মর্দনপূর্ববক গজপুটে পাক করিবেন । 
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.অনুপানে ছুই বেল! সেবন করাইবেন | বালকের 
কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি সর্বদা মনোযোগ 
রাখিবেন। অনেকে গোমুত্র অথব! গাগ্ডারের মুত্র 

অল্প মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে পান করাইয়া 

থাকেন। কেহ কেহ শোধিত মুলতানি হিচ্গু 
সিকি রতি হইতে অদ্ধ রতি মাত্রায় দেবন করা- 

ইয়া থাকেন । 

জঞস্ বা পাঞুরোগ। 

লোকে ইহাকে সচরাচর নেব! বলিয়া থাকে । 
কখন কখন বাঁলকবালিকাগণ জন্বমাগ্রহণের 

অব্যবহিত পরেই হরিদ্রা বর্ণ হয় । ইহ! 

চক্ষুর শুভ্রাংশে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয়। 

নবপ্রদূত বালকবালিকাদিখের অন্ত্রের উপরি 

ভাগস্থ শ্লৈম্মিকবিল্লী সকল একত্রীভূত হইয়া 
পিভ্তনালীকে রোধ করাতে এ রোগ উৎপন্ন 
হয়। কোন কোন বিচক্ষণ ডাক্তার মহাশয়ের 

অধিক বয়ক্ক বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পাণ্ডুরোগের 
অবস্থা এ প্রকার নিরূপিত করিয়াছেন । যে 
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ঘকুৎ হইতে উৎপন্ন যে পিত্ত তাহা শোষক 
শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া শোণিতের সহিত 

মিশ্রিত হয়। এ পিত্ত মিশ্রিত রক্ত সকল সর্বৰ 
শরীরে ব্যাপ্ত হওয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমুদয় 

পাও বর্ণ হইয়া থাকে । 
লক্ষণ । ত্বকৃ, চক্ষু, নখ ও মুত্র হরিদ্রা বর্ণ, 

পিভের অভাব জন্য মল ফ্যাকাশে বর্ণ হয়। 
এ ব্যাধির উপশম হইলেও ত্বক্, চক্ষু ও নখ 
হরিড্র। বর্ণ থাঁকে। কেননা চক্ষু ও নখ স্বাভাবিক 
শুভ বর্ণ, ইহারা! কোন কারণ বশত€ঃ বর্ণান্তরিত 
হইলে শীস্র স্বাভাবিক বর্ণ হয় না। এ রোঁগা- 
ক্লান্ত শিশু সকল কখন কখন দৃশ্য বস্ত সকল 

ভরিদ্রা বর্ণ দেখিয়া থকে । আর পাণ্ড রোগীর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বিষ্টর লাগাইলে সেই ক্ষত 
হইতে নির্গত রসা [দিও হরিদ্রা বণ দেখা যায়। 

নর্বদাই আলম্ত ও আবল্য, উদর ভার, দক্ষিণ 

বক্ষদেশে বেদনার সঞ্চার, ক্ষুধা মান্দ্যঃ বমনেচ্ছা, 

ভ্বাকের উপর চুলকায় ইত্যাদি । 
কারণ। শীতলতা, দীর্ঘকাল উঞ্ণসেবা, 

তেজস্কর বন্ু ভোজন, যকৃতে প্রদাহ, মন্দ বানু, 
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পিত্তাশয়ে পিভ্তাধিক্য, স্থুলীস্্রমধ্যে কঠিন মলের 
সংস্থিতি ইত্যাদি । 

পাুরোগের ইযুরোপীয় চিকিৎসা! । 

তিন চারি বৎসরের শিশুগণ পারো গাক্তান্ত 
হইলে লাইকোয়ারট্যারাকসিকম্ ১৫ বিন্দু, ডাই- 
লুট নাইট্যো মিউরেটিক এসিভ. ১৫ বিন্দু, ভাইনম্ 
ইপিকেক ওয়াঁনহা ৯ বিন্দু, ইন্ফিউজন কলম্ব ৩ 
ড্রাম, একত্র মিশাইয়া এক চাচামচ পরিমাণে দিন 

মধ্যে ছুই তিন বার পান করাইবেন | কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে হাইড্রাজ কমক্রিটা অর্ধ গ্রেণ, ইপি- 
কেক ওয়ানহাচুর্ণ ১ গ্রেণের ৬ ভাগের ১ ভাগ, 
বা ইকার্ববনেট অফ সোডা ১ গ্রেণ, একত্র মিশাইয়া 
রজনীযোগে শয়নকালে সেবন করাইয়া পরদিন 

প্রাতে পরিমিত মাত্রায় এরগড তৈল পান করাই- 
বেন। অনন্তর বেঞ্জয়িক এসিড ২৩ গ্রে মাত্রায় 

সেবন করান কর্তব্য । ইহাতে উপশম না হইলে 
যকৃতের উপর একখানি বিষ্টর সংলগ্ন করিয়! 

থাকেন । 

নিদান শাস্ত্রে পাওুরোগ পীচ প্রকাঁর নির্দিষ্ট 
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আঁছে। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেগ্সিক, সান্নিপা- 
তিক, এবং স্ব্দভক্ষণ জনিত । 

“নিদানোক্তপাগ্ুরোগের কারণ।৮ তীক্ষণ, অক্প, 
ও লবণাদি রস বিশিষ্ট দ্রব্যসেবন দ্বারা এবং দিবা 

নিদ্রা, মদ্যপান ও ব্যায়াম দ্বারা ছুদোষ রক্তকে 
দুষিত করিয় ত্বকৃকে পাণ্ড বর্ণ করে। এ 
রোগাক্রান্তশিশু সকলকে ফলন্রিকাদিপাচনের (১) 
আরব! অম্বতাদিপাচনের (২) কাথ এক কাচ্ছ। 

হইতে ছুই কীচ্ছ! মাত্রায় কিঞিৎ মধু মিশাইয়। 
দিন মধ্যে ছুই তিনবার পান করাইবেন। 
আর ঘলঘসিয়াঘাসেররসেঅঞ্জন করিয়া চক্ষৃতে 

লাগাইলে চক্ষুর পাণডুরতা দুরীভূত হয়, এবং 

(১) ফলত্রিকাদিপাচন। হ্রীতকী, আমলা, বহেড়া, 

গুলঞ্চ, বাসকছাল, গুন্তী, চিরাতা, নিমছাল প্রতোক বিংশতি 

নতি পাকার্থ জল দেড় পোনা! শেষ দেড় ছটাক। 

(২) অমৃতার্দি পাঁচন। গুলঞ্চ, বানকছাল, পলতা, মুগ।, 

পাঁড়িন ছাল, খদ্ির কাষ্ঠ, শ্তামালতা নিম্ পাতা, হরিড্রা, দার 

হরিদ্রা, প্রত্যেক ১৬ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া শেৰ 

দেড় ছটাক। 
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ত্রিকত্রয়াদিলৌহু (১) ছুই তিন রতি মাত্রায় 
মধু অনুপাঁনে ছুই বেল! সেবন করাইবেন ও লঘু 

পথ্য দিবেন । 

ভসাধ্য লক্ষণ । যাহার চক্ষু, দত্ত. ও নখ 

পাণ্ডবর্ণ হয় এবং দৃশ্ঠপদার্থ সকল পাুবৎ দর্শন 

হয় সে পাঁুরোগীর নিশ্চয় ম্বত্যু হয়। 

ভপ্যাটাইটিন বা বরুত্প্রদাঞ । 

ইহা নৃতন ৪ পুরাতন অবস্থাভেদে দুই 

১ টিক নযাদিলৌত 1 শদ্ম এব, গব্যন্ৃন্ত, চিনি, মধু, 

প্রহতাক ৮ ভোলা পিপুল, গুষ্টি, মত্রিচ, আমলকী, হরিতকীী, 
বভেড।, বুথ, বড়, চিভামল, কান্ছি লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাল? 

পাদকর নয়ন । প্রত, চিনি ও মঞ্ডর পুলীহপাক-পানুছ 

2ডাএছ] চিনির পাক কঞ্কৎ শক্ত হইলে চুল্ী হইন্ছে নামাইয়! 

পন্পপ্যা্ দারা পক্ চুণ ভাহাতে দিবেন। পরে মধু মিশাহরা 

নাঁডক শাড়িতে স্ুন্দেশের হার কার্চৎ গাড় হইলে পাক 

'পা্ষ জানবেন । নূপা প্রভৃতির পক্ষে দশরতি। অনুপান মধু ' 
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চাঁপিলে বেদন!, প্রবলজ্বর, নাঁড়ী, ভ্রস্তগতি 

ও কঠিনা, বমনেচ্ছা, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্ত 
শিরোবেদনা, কাস, রোগী বামপার্শে শয়ন 
করিতে পারে না, কখন কখন দক্ষিণ 

ক্কন্ধে বেদন। যকৃৎ্প্রদাহের সহিত পাণ্ুরোগ 
বর্তমান থাকিতে পারে তাহা চক্ষুর শুভ্রাংশে 

হরিদ্রাবর্ণ দ্বার! জ্ঞাত হওয়। যায়। তৎকালে 

সুত্র হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়। যকৃৎপ্রদাহ 
পুরাতন হইলে নৃতন অবস্থার লক্ষণ সকল হ্রাস 
পাইয়। থাকে । 

কাঁরণ। শীতলতা, উষ্ণতা, মকুৎস্থলে গুরু- 

তর আঘাত, কখন কখন আমাশয় "ও রক্তী- 

মাশয় আদি রোগের সহবন্ী ও পরবর্তী 

হইতে পারে । 

নতনযকৃত্প্রদাহের উম্ুরোপীর চিকিৎসা। 

এ রোগে ৩। ৪ বৎসরের বাঁলকবালিকাঁ- 

দিগের কোষ্ঠটবদ্ধ থাকিলে হাইড1জকমক্রিটা 

সিকিগ্রেণ, বাইকার্বনেটঅফসোডা ১ গ্রেণ 

ইপিকেকওয়ানহাছুর্ণ ১ খ্রেণের ৬ ভাগের এক 
ভাগ, একত্র মিশ।ইয়া রজনীযোগে শয়নকালে 
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সেবন করাইয়া পরদিন প্রাতে ৩ ডাম পরিমিত 
এরগুতৈল কিঞ্চিৎ ছুগ্ধের সহিত মিশাইয়। পান 
করাইবেন। অনস্তর যকৃতের উপর উঞ্ণ জল 
ন্বেদ কিম্বা মসিনার পুল্টিস্ দিবেন । এ উপায়ে 
যকৃতের প্রদাহ খর্ব হইলে তথায় টিঞ্চর- 

আইওডিন অথবা বিষ্টরের ব্যবস্থা করি- 
বেন। আর জ্বরমগ্রকালে কুইনাইন ৩ গ্রেণ, 
ডাইলুট্ নাইট্রোমিউরেটিক এসিড ৬ বিন্দু, 
মিউরেট অফএমোনিয়া ৬ গ্রেণ, টিঞ্চর সিন্- 
কোনা কম্পাউণ্ড ৯ বিন্দু, পরিন্কুত জল ৩ ডাঁম, 
একত্র মিশাইয়া একচাচামচ পরিমীণে তিন 

ঘণ্টা পরে পান করাইবেন ও লঘু পথ্যের 
ব্যবস্থা করিবেন । অনেকে এ রোগে পারদ 

ঘটিতওষধ ও ট্যারাকসিকম ইত্যাদি ব্যবস্থা! 
করিয়া থাকেন । 

যকত্প্রদাহ পুরাতন হইলে উপযুক্ত ভৈষজ্য 
দ্বার। প্রতীকার করিবেন । 

যরুৎপ্রদাহ বা বরুদ্রোগের দেশীয় চিকিৎস]। 

৩।৪ বৎসরের বালকবালিকাগণের এ 

রোগে কৌষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচকভৈষজ্য দ্বার! 
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কোষ্ঠ পরিক্ষার করাইবেন ও যকৃতের উপর 
উঞ্জজলম্বেদ দিবেন । 

অনস্তর লোকনাথরস (১) অথবা বকৃ- 

দরিলৌহ (২) সিকিরতি হইতে অর্ধ 
রতি পরিমাণে পানের রস কিম্বা মধু অন্ু- 

পানে ছুই বেলা সেবন করাইবেন ও স্থপথ্য 
বাবস্থা করিবেন । 

ভিস্পেপ্সিয়া ব1 'মজীণ রোগ । 

এ রোগ কোন আহারীয়দ্রব্য পরিপাঁক নল 

হইলে জন্মিয়া থাকে । 

লক্ষণ । শিশুসকল স্তনছুপ্ধপাঁনের জন্য 

সর্বদা রোদন করে । যত শ্তনহ্প্ধপান করিতে 

থাকে তাহা পরিপাক ন। হওয়াতে রোগের সি 
স্পা দশ শপে শপ শপ আপ শশী শপ্পশীসপিত শশা 

(১) লোকনাথ রস। চার ারসর দুষ্ট করিবেন 

(২) যরুদরি লৌহ। লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক 

ভোলা, মৃততাম্ ২ তোলা, পাতিনেবুরুক্ষের মূলেরছাল চন 

€ মুগচশ্মাভম্ম গ্রাত্যেক ৮ তোলা, একত্র মিশাইয়। গুলে 

মন্দনপূর্বক নবগুঞ্জা প্রমাণ নটিকা করিবেন। অন্বপাল 
চুনের জল। 
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হয়। কখন বমনোদ্রেক কখন অজীর্ণ ও পাতলা 
যল নির্গত হইতে থাকে । উদরের কামড় 

ও স্ফীততা নাঁড়ীর গতি কখন প্রবল কখন 

মু, ক্ষুধামান্য কখন ভোজনের প্রতি অতি- 
শয় আকাঙ্ষা কখন অতিশয় ছুর্গন্ধ উদগারু 

উঠিতে থাকে । 

কারণ। দুষিতস্তনহুপ্ধপান, কুভক্ষ্যভোজন, 

অন্ত্ররৃদ্ধি রোগ, অন্যান্য যন্ত্রের সহিত পাকস্থলীর- 

স“যোগ, ক্রিমিরোগ, ও অযসদোষ ইত্যাদি । 

"জীর্ণ রোগের ইয়রোপীর চিকিৎস1। 

এ। ৪ বৎসরের বালক বালিকারা এ রোগ!” 

ক্রীস্ত হইলে বলকর ও আগ্নেয় ওষধ দ্বার; 

প্রতীকার করিবেন অতএব কলম্ব চূর্ণ ৬ গ্রেণ, 
বাইকার্বনেটঅফসোডা ৩ গশ্রেণ, ক্নেউচিনি 

চর্ণ ৩ খ্রেণ ও এরোমেটিকপাউডর ৩ খ্রেণ 
একত্র মিশাইয়া তিনটা পুরিয়া করিবেন এক 
একটা পুরিয়া দিনমধ্যে ছুই কি তিন বার 
সেবন করাইবেন। আর অক্দোষে এ রোগ 
উৎপন্ন হুইলে পেপদিনচুর্ণ ৬ গ্রেণ, টিট- 

নাইটেটঅফবিসমথ ২ গ্রেণ ও অইল 



এনিসিভ ২ বিন্দু, একত্র মিশাইয়া ছুইটী পুরিয়া 
করিবেন এক একটা পুরিয়া দিন মধ্যে ছুই 
বার সেবন করাইবেন। ক্রিমি জন্য এ রোগ 
উপস্থিত হইলে ক্রিমিনাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা 
কর্তভব্য। তজ্জন্য স্যাণ্টোনাইন সিকি গ্রেণ 
হইতে অদ্ধ গ্রেণ পরিমাণে কিঞ্চিৎ চিনি মিশা- 

ইয়া সেবন করাইবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থ! 
করিবেন । 

অজীণ রোগের দেশায় চিকিংসা। 

নিদানোক্ত অজীর্ণ রোগের কারণ । “অত্যন্থ- 
পানা বিষমাশনাচ্চ সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্ধয- 

যাচ্চ। কালেহপিসাত্ব্য; লঘুচাঁপি ভূক্তমন্নং 

ন পাক ভজতে নরন্ত ॥৮ অধিক জলপান 

বিষষাশন অর্থাৎ ক্ষীরমৎস্যাদিভক্ষণ মল- 

মুত্রাদির বেগ ধারণ দিবা নিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ 

হইতে মনুষ্যগণের নিয়মিত সাময়িক এব? 

লঘু আভ্যাসিক আহার ও পরিপাক হয় না । 
তিন চারি বৎসরের বালকবালিকাঁদিগের এ 

রোগ উপস্থিত হইলে _ হিঙ্গবষ্টকবটি ক! 9 
| 

শপ লা সস সদ 

(১ ( হিঙ্গ, টুক পকা, পিগ্নলী, মরিচ, নন্মমানী 
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অথব! অগ্রিকুমারবটিকা (১) সিকি রতি হইতে 
অর্ধ রতি পরিমাণে জল কিন্ধা নেবুর রসের 

সহিত মর্দনপূর্ববক সেবন করাইবেন। আর 
ধান্যগুগী (২) পাচনের কাথ সিকি কাঁচ্ছা 
হইতে অর্দ কীচ্ছ। পরিষাণে পান করাইলেও 

উপকার হইতে পারে । যদি অল্রদোষ 
প্রযুদ্ত এ রোগ উৎপন্ন হয় তবে কড়িভম্ম 
কিন্বা শঙ্খভন্ম ২। ৪ রতি পরিমাণে কিঞ্চিছ 

ছুপ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবেন ও 

স্থপথ্য দিবেন । 

সৈন্ধব, জীরা, ক্লুষ্জজীরা, £পাধিতহিঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ 

সুক্মচর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া পাতিনেবুর রসে চারি প্রহর 
সদ্দন করিয়া ৪ রত্তি প্রমাণ বটিক। কৃবিবেন। 

(১) অগ্রিকুমাররস। সোহাগারখই ১ তোলা কজ্জল' 

তোল! শোধিতকাষ্টবিষ, শঙ্খভম্ম, কড়িভনম্ম, প্রত্যেক ৩ 

তোঁলা, মরিচ ৮ ভোলা, পাতিনেবুর রসে এক ঢারি গ্রহর 

মন্দন করিয়া গুঞ্জা প্রমাণ বটিক? করিবেন । 

(২) ধান্তগুষী পাচন। ধনা, শুগী, প্রত্যেক ১ তোলা 

পাঁকার্থ জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক। 
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ওয়ারমস্ বা ক্রিনি সকল। 

ইহার! ত্বগ্জ ও অন্তরস্থ ভেদে দুই প্রকার 
হইয়া থাকে । 

প্রথম ত্বগ্জ ক্রিমি। ইহারা শরীরের বহি- 
ভাগে জন্মে। যেমন উকুন ইত্যাদি ইহাদিগের 
বিবরণ অনাবশ্যক দ্বিতীয় অন্তরস্থ ক্রিমি ইহারা 
উদরস্থঅন্ত্রাদিতে থাকে ও নামানুসারে চারি 

প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম এক্ষেরিডিস। 

ইহারা অকিক্ষুদ্র প্রায় সর্বদা মল দ্বারে অব- 
স্থান করে ও বাল্যাবস্থায় অধিক জন্মে । দ্বিতীয় 

লম্ি সাই। ইহাঁদিগের আকুতি মৃতিকাস্থিত 
কিঞ্চলিকার ন্যাঁয় ইহার! কিঞ্চিৎকাল, দীর্ঘ ও স্থুল 
এবং সচরাচর অন্ত্রে অবস্থিতি করে কখন উদর, 

গলনলী ও গলার উপরেও আসিয়া থাকে । এ 

প্রকার ক্রিমিনকল সিকম্ ব। অন্ধান্দ্রেতে সর্বদ। 

অবস্থান করে। চতুর্থ টিনিয়া। ইহাকে ইংরাজি 
ভাষায় টেপ্ওয়ারম কহিয়া থাকে । ইহারা 
দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম টিনিয়। 
সোলিয়ম। ইহারা অধিক লন্ব। হইয়া থাকে 
ইহাদিগের দেহমধ্যে গ্রন্থি সকল দৃষ্ট হয়। 
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দ্বিতীয় টিনিয়া লেটা। ইহার! টিনিয়। সোলিয়ম 

জাতীয় সকলের ন্যায় দীর্ঘ হয় না কিন্তু ইহা- 
দিগের দী্ঘত। ১২ হইতে ১৫ ফিট পর্য্যস্ত হইতে 

পারে। 

কারণ। অপরিষ্কতজলপান, মন্দবায়ু, ভুর্বব- 

লত!, বাঁল্যাবস্থ1, কুৎসিতভোজন ইত্যাদি । 

ল্ক্ষণ। স্ব(ভাবিকবর্ণের বৈলক্ষণ্য হইয়া 

কিঞ্চিৎ পাস বর্ণ হুধ, শরীর কৃশ, উদর কামড়, 

ক্ষুধামান্দ্য, বমন ৪ বমনেচ্ছা, মলদ্বার ও নাসি- 

কাঁর কগুয়ন, মুখমধ্যে জল উঠে, অস্থিরতা, নিদ্রা- 

বস্থায় চমকিয়া উঠা, দন্ত কিড়মিড়, অনিয়মিতন্ভবর, 

উদরকামড়, নাঁড়ীর চাঞ্চল্য ইত্যাদি | 

ক্রিম নোগের ইয়রোপীয় চিকিৎসা । 

এ রোগ নিবারণজন্য ক্রিমিনাশক ভৈব- 

জ্যের ব্যবস্থা করিবেন । তজ্জন্য জ্যান্টোনাইন 
সিকি গ্রেণ হইতে এক গ্রেণ পরিমাণে কিঞ্চিৎ 

চিনির সহিত দেবন করাইবেন ! অথবা ওয়া 

রম বনবনের অদ্ধাশ বা একটী, বয়স বিবেচনা 

পূর্বক ভক্ষণ করাইবেন। কেহ কেহ এরগুতৈল 
২ডাঁম ওটার্পিনতৈল ১ডাঁম উভয় একত্র মিশাইয়! 
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দুপ্ধ বা জলের সহিত বয়স বিবেচনা পূর্বক 

পান করাইয়া! থাকেন । আর যে সকল শিশুগণের 

ক্রিমির ধাতু অর্থাৎ স্বভাবতই ক্রিমি জন্মিয়! 
থাকে তাহাদিগের পক্ষে কার্বনেট অফ আই- 

রণ বিশেষ উপকারী হয়। যদি ফীতার ন্যায় 
ক্রিমি হয় তবে দাঁড়িম্বমূলের ছালের ক্কাথ( ১) 
মিকি কীচ্ছা পরিমাণে দিবে । 

ক্রিমি রোগের দেণাষ চিকিৎসা । 

ক্মিরোগের নিদানোক্তকারণ। « অজীর্ণ 

ভোজী মধুরাক্পনিত্যো দ্রবপ্রিয়ঃ পিশ্ঠগুড়ে! 
পভোৌক্তা | ব্যায়াম বজী চ দিবা শয়াঁনো বিরুদ্ধ 

হুক সংলভতে ক্রিমীতশ্চ 1” যে ব্য্তি আহ- 
রায়দ্রব্যসকল উত্তমরূপ জীর্ণ না হইলে 

ভোজন করে ও প্রত্যহ মধুর ও অশ্্র দ্রব্য- 

ভোজন করে পিষ্ঠকৃ ও গুড়ভক্ষণেরত এবং 
£ন বাক্তি কোন শ্রমজনক কাধ্য না করে ও 

দিবা নিদ্রা গিয়া থাকে এবশ ক্ীরমহ মতস্তাঁদি 

সাহার করে ইত্যাদি কারণে ক্রিমি উৎপন্ন হয়| 

( ১ ) _দাড়িতমূলেরছাল ১ তোলা, জন /5 পোষা পাক 

কপিস। এক ছটাক থাকিতে নামাইবে। 
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বালকগণের ক্রিমি রোগে বিড়ঙ্গাদি পাঁচনের 

কাথ এক কাীচ্ছা মাত্রায় পান করাইবেন। 
আর নিন্বলিখিত মুহিযোগ ছারা ক্রিমি রোগের 
দমন হইতে পারে। পাঁলিধাপত্ররদন চারি 
আনা ১০ বিন্দু মধু প্রক্ষেপ অথবা খেজুর 

পত্ররস এক কাঁচ্ছাঁ এক রতি লবণ প্রক্ষেপ 

অথবা আনারসপ্ত্ররস এক কাঁচ্ছা কিঞ্চিৎ 

চুণেরজলপ্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবেন। 
আর সৌমরাঁজ, পলাশপাপড়া ও বিড়ঙ্গ ইহা- 

দিগের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য সেবন করিলে এ 
রোগের উপশম হইতে পারে। ক্রিমিরোগ 

পুরাতন হইলে বিড়ঙ্গাদিঘ্ত (২) এক আন: 

হইতে ছুই আনা পরিমাণে ছুগ্ধের সভিত প্রতি 

দিন প্রাতে পান করাইবেন । 
পি ০০ ৪ সপ শপ শশী শর সপ শি পর সি 

১) বিড়ঙ্গাদিপাচন। বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পলা 

পাপড়া, ইন্দবব, চিরাতা, কটুকী (প্রত্যেক »৭ রনি পাকাশু 

জল দেড় পোয়া শেষ দেড় ছটাক। 

(২) বিডঙ্গাদিদত। ত্রিফল! প্রত্যেকে ১৬ পল্, বিভঙ্ক 

১৬ পল পিপ্ললী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতামুল, শুপ্টী এই পাচখানি 

দ্রব্য প্রত্যেক ৩ পল, ২ তোলা, ৩ মাবা। দশমুল প্রতোক 

১২ তোল!, ৮ মাধা, পাকার্থ জল ১1৪ সের) শেষ 1৬ সেল।, 
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ভায়ারিয়৷ বা অতীসার। 

ক্ষুদ্রান্ত্রদিগের শ্লৈক্মিকঝিল্লী উত্তেজিত হইলে 

অতাসার উৎপন্ন হয়। 
লক্ষণ । জলবৎ মল বারম্বার নির্গত হয়, 

তাহা পরিমাণে অল্প কখন অধিক কখন আম 

ও ফেণযুক্ত কখন শুভ্র ও শাকবর্ণ কখন 

মক! ও হরিদ্রা বর্ণ হয়। উদরের কামড়, 
বেদনা, স্কীততা, দৌর্বল্য, পিপাসা, কুশতা 

ইত্যাদি । 

কারণ। কুভঙক্ষ্য ভোজন, খতুপরিবর্তন, দস্তো- 
িতসময়, ক্রিমিরোগ, কুস্থানেবাপ, বাল্যাবস্থা। 

ইত্যাদি | 
এ রোগে তিন চারি বৎসরের শিশুর জল- 

ব ভেদ বারম্বার হইলে শোধিতখড়িমবর্তিকা 

চূর্ণ, এরেবিকদচুর্ণ ও বিদস্মথ্, এই তিন- 

খানি দ্রব্য প্রতোক ১ গ্রেণ পরিমাণে মিশাইয়া 
প্রত্যেক দুই ভেদের পর সেবন করাইবেন। 

ঘ্ুত ৩১ পল, কন্ধার্থ সৈ্ধব ১৬ পল, পাক মদ্ধি হইলে চিনি 
৮ পল গ্রক্ষেপ দিবেন। বৈদ্য মতে ৮ ভোলায় পল ও ৬৪ 

ভোলার ১ সের হর। 
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অথবা! চকমিকৃশ্চার(১) ১ আউন্ন, টিঞ্চর কাইনে। 
১ ড্াম, এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া। এক- 

চা চামচ পরিমাণে উক্ত নিয়মে পান করাইবেন । 
ইহাতে রৌগের উপশম না হইলে এসেন্স 

ক্যাম্ষর ২ বিন্দু অথবা ৩1৪ বিন্দু রুরো- 

ডাঁইন কিঞ্চিৎ জলের সহিত প্রত্যেক ছুই ভেদের 

পর পাঁন করাইবেন ও এরারুট জলের সহিত 

পাক করিয়া পথ্য দিবেন । অনেকে অতীসার 

রোগে পন্বক্রিটাএরোমেটিক্, পন্থক্রিটাএরোমে- 
টিককম ওপিয়াই, ডোবর্সপাউডর, গ্যালিক এসিড 

ও কম্পাউগ্পাউডরকাইনো, উপযুক্তমাত্রায় 

ব্যবস্থা করিয়া! থাকেন ॥ যদ্দি বিবিধও্ঁষধ সেবনে 

রৌগের উপশম ন! হইয়া জলব্ত ভেদ সর্ববদ? 

হইতে থাকে তবে ফটকিরি জদ্ধ ড্রাম, লডেনম 
৬ বিন্দু, জল ২ আউন্ন, একত্র মিশাইয়া মলদ্বারে 
পিচকারি দ্বারা দেওয়! কর্তব্য । প্রয়োজনবশতঃ 

(১) চকমিকৃশ্চার। শোৌধিতখডিমাটি অদ্ধ আউন্দ, 

মিছিরি ৩ ডাম, এবেবিকর্থদেরপানীৰ ১1 আটন্স, ওযাটন 

ঈফ সিনেমন্ অর্থাৎ দালচিনিব 'আরক ১৮ আউন্ন একজ। 

মিশাইয়া লইবে। 
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পুনরায় দেওয়া যাইতে পারে । কেহ কেহ পঞ্চম- 
বর্ধীয় বালকবালিকাগণের পুরাতনঅতী াররোগে 
অক্সাইড অফ জিক্ক সিকি গ্রেণ ইপিকেকওয়ানহ! 
চুর্ণ সিকি খ্রেণ ও দালচিনি চুর্ণ ১ গ্রেণ, একত্র 

মিশাইয়া। দিন মধ্যে ছুই তিন বার সেবন করা- 

ইয়। থাকেন। 

অতীসার রোগের দেশীয় চিকিৎস।। 

অতীসারের নিদানোক্ত কারণ । “গুরু, অতি 

ন্িপ্ধ, অতিরুক্ষ, অত্যুঞ্ণ, অতিদ্রব, অতিস্থুল 

ও অতি শীতল দ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধ আহার, অধাসন 

অর্থাৎ ভোজনোপরি ভোজন, অজীর্ণকর আহার, 

বিষমভোজন, অকালে ভোজন, বিষপ্রয়োগ, ভয় 

এবং শোক ইত্যাদি কারণে অতাসার রোগ 

জন্মিয়া থাকে |” 

শিশুদিগের অতীসার রোগ উপস্থিত হইলে 

সোহাগারখই অদ্ধরতি হইতে একরতি মাত্রার 

পানের রস অনুপানে দিন মধ্যে ছুই তিন বার 

সেবন করাইবেন। ইহাতে রোগের উপশম ন। 
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হইলে বালা পাচনের (১)ক্াথ এক কাচ্ছ! পরিমাণে 
ছুই বেল। পান করান কর্তব্য আর লবঙ্গ চতুঃসম 
বটিকা (২) অদ্ধ রতি হইতে এক রতি মাত্রায় 

ছাণীছুপ্ধ অথবা! মধু অনুপানে দিন মধ্যে.ছুইবার 
সেবন করাইবেন। কিন্থা ধাঁতুক্যাদি চূর্ণ (৩) 
ছুই রতি হইতে চারি রতি পরিমাঁণে মধু কিন্য। 
স্তনহুগ্ধ দিয়। সেবন করাইবেন । 

ঘদি এরূপ চিকিৎ্দায় উপশম না হইয়! 
জলবৎ ভেদ বারম্বার হয় তবে জীরাধাঁরকের 

বটিকা (৪) সিকি রতি হইতে এক রতি মাত্রায় 

(১) বালাপাচন। ধন্ত!, বালা, বেল্ট ঠা, মুখা, 

প্রত্যেক ৪০ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোম্না শেষ দেড 

ছটাক। 

(২) লবঙ্গ চত্ুঃদগ। জায়ফল, জীরা, লবঙগ, সোঙাগার 

খই প্রত্যেক সমন্াগ লইয়া ছাগী ছুদ্ধে উত্তমবপে মন্দ 
করিমা একরতি প্রমাণ বটিক। করিবে । 

(৩) ধাতুক্যাদি চূর্ণ। ধাইফুল, বেলশুটা, মুখা, লোধ- 

কাষ্ঠ, ধন্তা, ইন্ত্রধব, বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া বন্সে 
ছাঁকিয়৷ একত্র মিশাহয়।! লইবে। 

(৪) জীরাধারকের বটিক1। জীরাঁ, জারফল, সোহা 

গারখই বালা, লোধকান্ঠ, বেলশুঠা, শ্বেতধুনা, আফিঙ্ত 



বাল্যক্ষেত্র-ভৈষজ্য ৷ , ৬€ 

মধু দ্বারা মর্দনপুর্বক বয়স বিবেচনা করিয়। 
সেবন করাইবেন | 

অতীসারের সহিত জ্বর থাকিলে জ্বরাঁতী- 
সার ব্রা যার়। এরূপ অবস্থায় শিশুগণকে 

বৃহৎপঞ্চমূল্যাদি (১) পাচনের কাথ সিকি 
কাচ্ছা হইতে ছুই কীচ্ছ! ও আনন্দভৈরবরস (২) 
সিকিরতি হইতে একরতি মাত্রায় ভাজাজীরা 

চরণ গ মধু অনুপানে কিন্বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর 

রম (৩) অদ্ধ রতি হইতে এক রতি মাত্রায় 

৪৪ সক্প দ্দা পপ্রতোক সনভাগ লইবরা লে মদ্দনপূব্বক 

এক বি শ্রামাণ বটিকা কা্বেন। অন্কুপান ভাঙ্গালীর। চুপ 

€ মধু, রভগাভীসাবে ছাগী ছুগ্ধ। 

১) বুহতৎ্পঞ্চমূল্যাদি পাচন। “শাণাছাল, পাকচলছাল, 

পন্ুষ্ভাল, গান্তারিভাল, গণিযাঁরিছাল, বেডেলী, বেলশুঠা, 

গুলঞ্চ, মুগা, গশুগী, আকনাদি চিরাতা, ইন্পব, কুটজছাল, 

প্রু্ঠাক সাড়ে দশ রাত, পাকার্থ জল দেড় পোরা। শেষ দেড় 

টাক: 

(২) আনন্দঘতরব রস! শোর্িত কাতবিষ, শোধিত 

ভি্কল, মর্রিচ, সোহাগারথই, পিগ্ললীবীজ চূর্ণ, প্রত্যেক সমভাগ্ 
লইয়া জলে মদ্দনপুন্ধক এক রতি প্রমাণ বটিক করিবেন । 

(৩) সিদ্ধপ্রাণেশ্বররম। শোধিত পারা, শোধিত গম্ধকঃ 
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মুখাররস অনুপানে ছুই বেল। সেবন করাঁ- 

ইবেন। এ উপায়ে উপকার না হইলে কনক- 
স্রন্দররস (১) সিকি রতি হইতে এক রতি 

মাত্রায় মুখাররস অনুপানে প্রীতে ও সায়” 
কালে দিবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন | 

অতীসার রোগ আরোগ্য না! হইয়। মাসা- 
বধি ব্যাপিয়া খাকিলে গ্রহিণী নাম প্রাপ্ত হইয়! 

থাকে ! গ্রহিণী রোগের নিদানোক্ত সম্প্রাপ্তি 

কহিতেছেন । “অতীদারে নিবুভ্তেহপি মন্দাগ্নে 

রহিতাশিন?। ভূয়? সংদৃষিতো বঙ্িগ্রহিণীমভি 

দূষয়েৎ।” অতীসাররোগ নিরৃন্ত হইয়া পক্কাশয়স্ত 
অগ্র পূনরায় প্রদীপ্ত হইবার পুর্বে কুপথ্য করিলে 

সঙ্গ প্রতোক ৪ মানা সঞজিক্াক্ষার, সোহাগার খই, ববক্গান, 

পঞ্চলনণ, নিকলা, তভ্রিকটু, ইন্ছনব, জীরা, কুষ্ণজীবা, চিত! 

অল, যমানী, শোধিত হি, বিড়ঙ্গ। শলুফা, প্রতোক এক 

মাধ, জলে নর্ধন করিয়া দশপতি প্রমাণ বটিকা করিবেন । 

(১) কনকন্থন্দররস । শোধিত হিঙ্টীল, মরিচ, সোহা্া ব- 

খই, শোধিতকান্ঠবিষ, কণকধুস্ত,রবীজ, শোধিত গঞ্ধক, পিগলা 

বক্ষ প্রত্যেক সমভাগ গ্রহণপূর্ববক সিদ্ধিপত্রকাথে চারিপ্রহর 
ঝনদন করিরা চণক প্রমাণ ব্টিকা করিবেন । 
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এ অগ্নি পুনরায় অত্যন্ত ছুর্ববল হইয়া গ্রহিণ৷ 

নামক নাড়ীকে দূষিত করে, সেই দূষিত গ্রহিণী 
নাড়ী অতি বদ্ধিত পুথক অথবা মিলিত দোষের 

দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে গ্রহিণী নামক ব্যাধি 

উৎপন্ন হয়। 

গ্রহিণী রোগের অসাধ্য লক্ষণ । মলদ্বারের 

অসন্বরণ, অবিরত হিক্কা, ক্ষীণতা, শ্বাস ও তৃষ্ণা 

হয়, সে গ্রহিণী রোগীর শীত্র স্বত্যু জানিবেন । 
গ্রহিণী রোগাক্রান্ত শিশুগণকে মহাগন্ধক- 

বটিকা (১) অর্দ রতি হইতে এক রতি ও 
নৃপবল্লভবটিকা (২) অদ্ধ রতি হইতে ছুই 

(১) মহাগন্ধক। হি্থলোখ দ্বিভাগ পঞ্টী, জায়ফল, 
জেতা, নিশ্বপত্র, লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ একত্র আতপ 

তগুলোদকে উত্তমরূপ মর্দন করিয়া যুগ্মবিন্কে পুরণ 

কারবেন। পরে তাহার উপর কদ্দমের লেপন দিয় করী- 

ধাগ্স দ্বার। মুদ্রভাবে পাক করিবেন। বটিক করিবার 

নায় হইলে উত্তোলন করিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা। 

করিবেন । অন্পাঁন ছাগীছুপ্ধ অথবা আতপত'গ্ুলোদক, মধু 

এই উধধ বালকের পক্ষে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। 

(২) নৃপবল্পভ। মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, মুখ! দারুচিনি, 

এলাইচ. সোহাগারধই, হিগ্কু,। জীরা, তেজপত্র, যমানী, 
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রতি মাত্রায় ছাগী দুগ্ধ অথব! মুখার রস অন্ুপানে 
দেবন করাইবেন। শিশু সকল জর্গ' পানের 

যোগ্য হইলে মহাগন্ধকসেবনকাঁলে উষ্ণ জল 
পান করান কর্তব্য । শিশু ভুপ্ধপোষ্য, হইলে 

হপ্ধ ও জল মসমভাঁগে একত্র পাক করিয়া 

পথ্য দিবেন। আর বালকেরা অন্নভোক্তা! 

হইলে ক্ষুদ্র মৎস্তের যুষ ও পোরেরঅন্ন ব্যবস্থা 

করিবেন । 

গ্রহিণীরোগাবস্থাযর় শিশুগণের হস্তপদাদি 

স্কাত হইলে বথোপযুক্ত প্সটী পরিমিত মাত্রায় 
দগ্ধ অন্ুপানে ক্রমাগত একচনল্লিশ দিন পধ্যন্ত 

সেবন করাইবেন ও তাহার মাত্রা! প্রতিদিন 

কিঞ্চিত কিঞ্চিহ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তবা। 

অনন্তর রোগের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে পর 

শী, সৈষ্ধব, লৌহ, অভ্র, প্রতভোক এক্ত তোলা, কঙ্কলা 

২ “হালা, একত্র ছাগীতুঞ্ধ দ্বারা মন্দন করিযা এক অথবা 

ভুইবতি শ্রামাণ বটক। করিবেন । 

হিঙ্কুশোধন বিধ। অগ্রির উপর কোন পাত রাখিয়া 

কঞ্চিৎ দ্বত দিবেন, ঘ্ৃত দ্রবীভূত হহুলে তাহাতে হহ্ু 

দিয়া ভাঁজিয়। লইবেন । 
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পর্পটীির মাত্রার খর্ববতা করিয়া দেওয়া উচিত । এ 
ওষধসেবনকালে শিশু দুপ্ধপোষ্য হইলে নির্জল 
গোছ্দ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবেন। আর 
বালক অন্ন ভোক্তা হইলে লবণ ও জল রহিত 
করিয়! নিলছুগ্ধান্ন পথ্য দিবেন । এই সছুপায়ে 
বালকেরা শোথ ও উদরাময় হইতে আরোগ্য 

হইলে পর বৃদ্ধ বৈদ্যের উপদেশানুলারে লবণ 

€ জল সহ করাইবেন। 

কলেরা ব! বিহ্চিক1। 

এরোগ কখন কখন দেশ ব্যাপক হইয়ং 
থাকে । ইহ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথম, 
সামান্য অজীর্ণ পাড়ার ন্যায় অল্প অল্প মল নিঃসরণ 

হইয়া থাকে । তাহা নিরৃভ না হইয়। ক্রমশঃ 

রদ্ধি পাওয়াতে প্রকৃতবিসুচিকা উৎপন্ন হয়। 

দ্বিতীয়, ইহা আরন্ত হইতে বারেক ছুইবার 
অধিক পরিমাণে ভেদ হওয়াতে বৈষম্যরূপে 

প্রকাশ পায়। 

লক্ষণ । শুভ্রবর্ণ জলব ভেদ ও বমন, 

হন্তপদাদির শেষভাঁগ শতল, উদর ও হস্তপদা- 
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দির পেশীনকলের আক্ষেপ, নাড়ী সুন্গন, মুখ 

ফেকাসেবর্ণ, অত্যন্তরগতনেত্র, জিহবা শীতল, 

ঘন্ম, হৃদয়ের ক্রিয়া! অতি ম্বছু, অস্থিরতা, মুত্রীভাব, 

ত্বক ও নখ নীলবর্ণ ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে । 
কারণ। শীতলস্থান হইতে উষ্ণস্থানে গমন, 

দূমিতজলপান, অজীণতা, গ্রীষ্ম খতুর প্রাদুর্ভাব 
ইত্যাদি অনেকে অনেকপ্রকার কারণ অবধারিত 

করিয়াছেন বটে কিন্তু অদ্যাপি ইহার নিগুঢ় 
কারণ কেহই স্থির করিতে পারেন নাই । 

বিস্্চিকা রোগের ইয়ুরোপীৰ চিকিৎসা । 

৪ ৫ বগুসরের বালকবালিকাগ্ণের এরোগা- 
রস্তে বিচক্ষণ ভাঁক্তার গুভডিবসাহেবের মতা- 

ন্ুসারে ক্যালমেল সিকি খ্রেণ, লডেনম ২ বিন্দু, 

ব্রযাঞ্খি ৫ বিন্দু, একত্র মিশাইয়। কিঞ্চিৎ জলের 
সহিত পান করাইবেন। প্রয়োজনবশভ; 

প্রত্যেক অদ্ধ ঘণ্টায় দেওয়! যাইতে পারে । 
এক্ষণে অনেকে এরোগের আরন্তে এসেন্ন- 

ক্যাম্ষর তিন বিন্তু কিন্ধবা ক্লৌরৌডাইন ৪1৫ 

বিন্দু পরিমাণে জলের সহিত পান করাইয়৷ 
থাকেন। প্রয়োজনানুসারে ছুই তিন বার দেওয়। 
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যাইতে পারে । কেহ কেহ বিখ্যাত ডাক্তার 
রুবিনিসাহেবের স্পিরিটক্যাম্ষর ২৩ বিন্দ্ 
মাত্রায় কিঞ্চিত চিনির সহিত দেবন করাইয়। 

থাকেন। 

অনন্তর ওদরিক উত্তেজনা! নিবারণ নিমিক 

পাকস্থলীর উপর মঞ্টার্ডপ্র্যাটর ১০।১৫ 
মিনিটকাল পধ্যন্ত সংস্থাপিত করিয়া রাখি- 

বেন। বমন ও পিপাসা শান্তিজন্য মধ্যে 

মধ্যে বরফ দিবেন। হস্তপদাদির আক্ষেপ 

নিবারণ জন্য শার্ষপতৈল ও টার্পিনতৈল সম- 
ভাগে মিশাইয়া আক্ষেপকস্থলে মর্দন করা- 

ইবেন। এরোগে মুত্রোৎপাদকগ্রন্থিতে রক্ত! 

ধক্য হওয়াতে মুত্ররৌধ হইলে নাইটি কইথর 
কিন্ধা ম্পিরিটঅফন্রনিপর ৪1 ৮ বিন্দু কিঞ্চিৎ 

জলের সহিত ৪1৫ বৎসরের বালককে পান 

করাইবেন । প্রয়োজনবশতঃ ছুই তিন বার 

দেওয়া মাইতে পারে। 

মস্তিক্ষে রক্তীধিক্য হইলে বরফজলে এক 
; খণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়! মন্তকের উপর সংস্থাপিত 

করিবেন। এ সছুপায়ে রোগের উপশম ন। 
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হইয়া বৃদ্ধি পাওয়াতে নাড়ী ক্ষীণ, অথবা নিমগ্ন 

হইলে উঞ্ণকর ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর্তব্য | তজ্জন্য 
স্পিরিট এমোনিয়াএরোমেটিক ৪ বিন্দু, ক্লুরিক- 
ইথর ২ বিন্দু, ব্র্যাণ্ডি ৫ বিন্দু একত্র মিশাইয়া 
কিঞ্চিৎ বরফজলের মহিত প্রত্যেক অর্দ বা 

এক ঘণ্টায় পাঁন করাইবেন, যাব শরীর উ্ 
ও নাড়ী বলবতী না হয়। কখন কখন টিঞ্চর 

মস্ক ও সলফিউরিকইথরন উপযুক্ত যাত্রায় উষ্ণ, 
কর মিকশ্চরের সহিত ব্যবহৃত হয় । 

কখন কখন মৃত্রের বিষাক্ত অংশ মন্তিক্ষে 

চাপিয়া থাকাতে রোগী অচৈতন্য হয়। এরূপ 

সংকটাবস্থায় রোগীর গ্রীবাদেশে বুষটার প্রদান 
পর্ববক বরফ দ্বারা মন্তককে শ্রশতল কিয়া 

রাখিবেন। অনন্তর টিঞ্রক্যাস্থারাইডিস অর্ 

বিন্দু হইতে ১ বিন্দু মাত্রায় উষ্ণকর মিক্- 

স্চরের সহিত পান ক্রাইবেন। প্রয়োজন 

বশত: বারম্বার দেওয়। যাইতে পারে । কেহ 

কেহ উক্তাবস্থায় হোমিওপ্যাথিকমতে ক্যাম্থারাই- 

ডিসের ব্যবস্থ। করিয়। থাকেন । 



বাল্যক্ষেত্রভৈষজ্য | , ৭৩ 

বিস্থচিক৷ রোগের দেশীয় চিকিৎসা । 

নিদানোক্তবিসুচিকারৌগেরউৎপত্তি । ষথা-_ 
“সচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সংতিষ্ঠতেহনিলঃ। 
ষস্তাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈবিসুচীতিনিগদ্যতে ॥৮ ষে 
রোগে বায়ু, অজীর্ণহেতু কুপিত হইয়া স্ুচী- 
বন্ধনের ন্যায় শরীরকে ব্যথিত করিয়া অবস্থিতি 
করে তাহার নাম বিসুচিকা | 

অনাধ্য লক্ষণ। ফে বিসুচিকা রোগীর দক্ত, 
ওষ্ট ও নখ শ্টাববর্ণ হয় আর অনবরত বমন, 
ক্ষীণন্থর, ও সন্ধিসমূহের শৈথিল্য হয় সে রোগীর 

অবশ্য মৃত্যু জানিবেন। 

বালকদিগের বিসুচিকারোগের আরস্তে 

ধারক ও পাচক ভৈষজ্য দ্বার! প্রতীকার করা! 
কত্তৃব্য। তজ্জন্য লবঙ্গবটিকা (১) অদ্ধ রতি ভইতে 

€১1 লবঙ্গ বটিক1। লবঙ্গ, জায়ফল, কপুরি, সোহান প 

হই, বিটলবণ, শঙ্খভশ্ম প্রত্যেক একফতোল শোধিহ 

হিন্থুল ২ তোলা একত্র গন্ধভাঙুপিয়াপত্র রসে মদ্দন্ পুর ₹ 

২ রতি প্রমাণ বটিক1। ক্াঁরবেন। 

৭ 
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১ রতি অথব৷ কর্পুররস(১) সিকিরতি হইতে 
১ রতি মাত্রায় বয়ন বিবেচন পূর্বক আতপ- 

তগুলোদকে মর্দনপুর্বক সেবন করাইবেন; প্রয়ো- 
জন বশতঃ ছুই বার দেওয়া যাইতে পারে । ভস্ত- 

পদাদির আক্ষেপনিবারণজন্য সর্ধপতৈলে জায়ফল 

ঘর্ষপূর্ববক পীড়িতস্থলে মর্দন করাঁইবেন | . 
বমন নিবারণ নিমিভ শসাবীজের শস্ড), 

বড়এলাইচবীজ, ও কোলমজ্জা প্রত্যেক 4০ 

এক আনা একভ্র চন্দনপীড়িতে উভমরূপে 

মর্দন করিবেন, পশ্চাৎ তাহার সহিত এক রতি 

পরিমিত মকরধ্ব্গ ও কিঞ্চিৎ মিছিরিচুর্ণ 

মিশাইয়া বালককে বারম্বার অবলেহ করাইবেন, 
অথবা! বরফজল পান করাইবেন। এ রোগে 

নাঁড়ী ক্ষীণ অথবা নিমগ্ন হইলে মুগনাভি আদ্ধ 

রতি ও মকরধ্বজ অদ্ধরতি উভয় একত্র মধু 

স্থারা মর্দনপুর্ববক বয়ল বিবেচনা করিয়া সেবন 

করাইবেন। অধিক বয়স্ক বালকের এক্রগ 

(১) কপুরিরস । কপুরি, জায়ফল, মুখ, সোহাগ এগ, 

'আফিঙ্গ), শোধিত ভি্ুল প্রতোক সমন্াগ লইয়া জলে মন্দন 

পুর্বক একরনি প্রমাণ বটিকা কবিবেন। 
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'সঃকটাবস্থায় হ্বচিকাভরণ প্রভৃতি রসায়ন ভৈষজ্যের 

ব্যবস্থা করিবেন। আর এ রোগে মুত্ররোধ 

হইলে সোরা ২।১* রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ জলের 

সহিত মিশাইয়া দ্িনমধ্যে ছুই তিনবার পান 

করাইবেন । 

ডিসেপ্টরি ব৷ রক্তামাশয় । 

স্ুলান্্রদিগের শ্লৈশিকবিল্লী শ্রদাহযুক্ত 

হইলে এ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা নুতন ও 
পুরাতন অবস্থা ভেদে ছুই প্রকার হয়। 

নৃতনাবস্থার লক্ষণ। মলের সহিত আম 
ও রক্ত নির্গত হয়, এ রক্ত কখন অল্প বা অধিক 

পরিমাণে মলের পার্থ দৃষ্ট হয়। কখন কেবল 
রক্ত নির্গত হয়, বিরেচনকালে কুম্থন, কখন 
উদর চাপিলে ট্রান্সবর্ষকোলনের বা জনুপ্রস্থ 

বৃহদন্দ্রের মধ্যে ব্যথা বোধহয়, অতিশয় জ্বরের 

প্রকোপ নাড়ী বেগবতী, ত্বকৃ শুক্ষ ও উত্তপ্ত, 

পিপাস।, গাত্রদাহ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। 
এরোগ কিছুদিন স্থায়ী হইলে পুরাতন হইয়! 

থাকে। পুরাতন অবস্থায় নূতন অবস্থার লক্ষণ 
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সকল নিস্তেজ হয়। কখন কাহারও অন্তর 

মধ্যে পঁজ উৎপন হওয়াতে জ্বর কম্প দিয়! 

আসিয়! থাকে, তাহাকে ইংরাজি ভাষায় হেকৃটিক্ 
ফিবর ব! পুয়জ জ্বর কহে । এ রোগের সহিত 
সর্বদা যকৎ ও প্লীহা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । 

কারণ। শীতলত।. উষ্ণতা, অজীর্ণ দোষ, 

মন্দবায়ু ও কুভক্ষ্য ভোজন হত্যাদি | 

রক্তামাশয়ের ইফুরোপীয় চিকিৎস! 

এক কি ছুই বুসরের বালকধালিকাদিগের 
এরোগ উপস্থিত হইলে টিটু নাইটে অফবিসমথ 
অর্ধ গ্রেণ, গমএকেসিরা চূর্ণ অদ্ধ গ্রেণ, ইপিকেক- 
'ওয়ান্হ! চূর্ণ ১ গ্রেণের ৮ ভাগের ১ ভাগ, একক 

বিশাইয়া৷ প্রত্যেক ছুই ভেদের পর সেবন 
করাইবেন। অথবা পরিক্কত খড়িমাটি অর্ধ গ্রেণ, 
গমএকেসিয়াচুর্ণ অদ্ধ গ্রেণ ইপিকেকওয়ানহা চূর্ণ 
১ গ্রেণের ৮ ভাগের এক ভাগ, একত্র মিশাইয়া! 
উক্ত নিয়মে দিবেন আর ৬। সণ বগুসরের 

বালকগণের এরোগ প্রবলতারপে কিছু দিন 
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স্থায়ী হইলে স্থুগর অফলেড্ ১ গ্রেণ, অহিফেণ 
সিকি গ্রেণ একত্র মিশাইয়া বটিক! প্রস্তত 
করিয়। সেবন করাইবেন। প্রয়োজন বশতঃ 

দুইবার দেওয়া যাইতে পারে। 
এ পীড়া অতিশয় কঠিন হইলে সল্ফেট 

অফকপর ও আফিঙ্গ প্রত্যেক ১ গ্রেণের ৬ ভাগের 

এক ভাগ একভ্র মিশাইয়া সেবন করাইবেন | 
আর উক্ত বয়স্ক বাঁলকগণের পুরাতন অতীসার 
ও রক্তামাশয় রোগে পরিষ্কৃত খড়িমাটি ও 
ডোভর্মপাঁউভর প্রত্যেক ২ গ্রেণ দগ্ধ রেউচিনিচুর্ণ 
অদ্ধ গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহাচ্র্ণ এক গ্রেণের 
৬ ভাগের ১ ভাগ এই চারি খানি দ্রবচ 

উত্তমরূপে মিশাইয়। প্রত্যেক ৪81৫ ঘণ্টায় সেবন 
করাইবেন, তৎকালে অন্য কোন ওষধ দিবেন 
না। শিশুগণের আহারের বিশেষ নিয়ম না 

হইলে যে কোন মহৌষধ সেবন করান হউক, 
কিছুতেই উপকার দর্শে না। অতএব প্রতি- 

দিন স্ুপধ্য ব্যবস্থা করিবেন। আর হুপ্ধপোষ্য 

শি সকলের এ রোগ উপস্থিত হইলে কেবল 
স্তনদ্রপ্ধ পান করাইয়া রাখিবেন। তাহার অভাবে 
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এরারুট কিনব! সাগুদানার সহিত ছাগীঘুপ্ধ অথবা 
গোতুগ্ধ অল্প মাত্রায় মিশাইয়া পান করাইবেন। 

অনেক বালকগণ কেবল ধাত্রীর দুপ্ধপান 

কিন্বা তিন কীচ্ছা পরিমিত গাধার ছুপ্ধ, প্রত্যেক 

ছুই ঘণ্টায় পান করিয়া উদারময় হইতে মুক্তি 
পাইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়ছেন। কখন কখন 
ধাত্রী পরিবর্ত করিলেও এরোগ আরোগ্য হুইয়। 

যায়। যেলকল শিশুকে স্তন ছুপ্ধ পান করান 

যায় না, তাহাদিগের আহারার্থ এরারুট, সাগুদানা. 
অল্প দুগ্ধের সহিত পাক করিয়ী পথ্য দিবেন । 

দন্ত উঠিবার জন্য এরোগ উপস্থিত হইলে 
দন্তমাড়ি ছেদ করা কর্তব্য। পুব্রাতন রক্তা- 

মাশয় ও অতীসার রোগের পক্ষে জলপথ- 
ভ্রমণে ও বায়ুপরিবর্তনে বিশেষ উপকার 
হইয়া খাকে। আর ম্যাঙ্গোন্টিন নামক ফলের 
ছাল এক আনা হইতে চারি আন! পরিমাণে 
লে মর্দদনপূর্ববক কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান 
করাইলে পুরাতন রক্তামাঁশায়ের উপকার হইতে 
পারে। 
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রক্তামাশয়ের দেশীয় চিকিৎসা |. 

এ রোগের নিদানোক্তকারপণ। “পিত্ৃকৃস্তি 
যদাত্যর্থং দ্রব্যাণ্যশ্বানি পেভ্তিকে তদোপজয়িতে- 
ইভিক্ষং রক্তাতীসার উন্বনঃ1% পিত্বকর বস্ত সকল 
নিয়ত অতিশয় ভক্ষণ করিলে পিত্ত প্রকুপিত 
হইয়া উক্ত রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুগণ এ 

রোগাক্রান্ত হইলে জামপাতার রম ও ছাগীছুগ্ 
প্রত্যেক সিকি কীচ্ছ! মাত্রায় মিশাইয়া দিন 
মধ্যে দুইবার পান করাইবেন। 

আর তেলাকুচা পাতার রস অথবা বিসল্প 
করলী পাতার রস প্রভোক সিকি কাচ্ছ! মাত্রায় 

দিনমধ্যে দুইবার পান করাইবেন। ইহাতে 
মলের রক্ত দূরীভূত হইতে পারে এবং দগ্ধ বেলের 
শশ্য এরোগের পক্ষে হিতকর হয়। ইহাতে 

রোগের উপশম না হইলে লবঙ্গচতুঃসম (১) 

অথবা আমরাক্ষসী (২) প্রত্যেক অর্ধ রতি হইতে 

। ১) লবঙ্গচতুঃনম। অতীদারাধিকারে দ্রষ্টব্য । 
(২) আমরাক্ষমী। লবঙ্গ, কপূর, জায়ফল, ইন্দ্রযব, মুখ, 

,শাধিতহিঙ্থীল প্রত্যেক দ্রব্য সমতাগ লইযা জলে মদনপুর্বক 

এক রতি প্রমাণ বটিক| ক(রবেন। 
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এক রতি এবং কর্পুররস (১) ও নারায়ণবটিক! (২) 
প্রত্যেক সিকি রতি হইতে অর্ধ রতি পরিমাণে 
মধু কিম্বা ছাগীছুপ্ধ অথবা দাড়িম্বপত্র রসের 
মাহিত দিনমধ্যে ছুই তিনবার সেবন করাইবেন । 

উশীরাদি (৩) ও কুটজাষ্টক (8) পাচনের কাথ 
এক কীচ্ছ। মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া 

দিনমধ্যে ছুইবার পান করাইলে এরোগের 
পপ পপ ৯ উর 

রি ) কপুররস। কপ, জায়ফল, ইন্দ্রযব, মুখ, আঁভফেণ, 

শোধিতহিঙ্গুল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়! জলে মর্দানপূর্ব্বক 

এক রতি প্রমাণ বটি করিবেন। 

(২) নারায়ণ বটিকা। জাম ছাল, কুরচি ছাল, দাড়িস্ব 

ফলের ছাল, বরাহ ক্রান্তা ইন্দ্রযব, বালা, লোধকাষ্ঠ, ফুড, বটের 

নানা, জ্যেষ্টমধু; সিমুলআটা; মুখা, সোহাগারখই, জীরা, রক্ষ- 

চন্দন, ধাতুকী পুষ্প, আফিঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লহ্য়! খালে 
মদ্দনপুর্বক জামপত্র রসে তিন দিবস ভাবন! দিয়া এক বঠি 

প্রমাণ বটিক। করিবেন। 

(৩) উশীরাদি পাচন। বেণারমূল, বাল। মুখাঃ ধন্তা) শুন্ঠি, 

বরাহ ক্রাস্তা, ধাতুকীপুষ্প, লোধকাষ্ঠ, বেলশুঠ। প্রত্যেক দ্রবা 

১৮ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক। 
(৪) কুটগ্জাই্টকপাচন। কুরচিছাল, লোধকাষ্ঠ, বালা, 

ধাতুকী পুষ্প, মুখা; বেলশুঠা, দাড়িমের খোসা, ধন্ঠা। প্রতোক 

ড্রবা ২ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক । 
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শান্তি হইতে পারে। এরোগে নাভিমূলে 
বেদনা! থাকিলে মিষ্ট আত্মরৃক্ষের ছাল কাজির 

সহিত পেষণ করিয়া নাভি বেষ্টনপূর্ববক প্রলেপ 
দিলে বেদনা নিরৃভি পায় । আর উদর কামড় 

থাকিলে আতপততুলাঙ্গের পর্ধ্যসিতফেণ ও 

থুলকুড়িররপ প্রত্যেক অঞ্ধ কাচ্ছা মাত্রায় 
মিশাইয়। পান করাইলে উদর যন্ত্রণ। প্রশমিত 
হয়। এরোগ পুরাতন ছইলে বালকুটজাবলেহ(১) 
এক আনা হইতে ছুই আনা পরিমাণে আতপ- 
তুলোদক অনুপানে দ্িনমধ্যে ছুইবার সেবন 
করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 

(১) বাঁলকুটজাবলেহু। কুরচিমুলের ছাল ৮ তোলা পাকার্থ 

জল ৬৪ তোলা; শেষ ১৬ তোলা, আতইচ্, আকনাদি, জীরা, 

বেলগ্ুঠা, আত্রাস্থি বা আমের কসি, লালুক', ধাতুকীপুষ্প, মুখা, 

ক্গায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য এক তোল । পাকের নিয়ম পুর্বোক্ত 

কুরচিককাথ ১৬ তোলা, মুন্ময়কটাছে মৃদু জালে পাক করিয়। 

কিঞ্চিৎ ঘন হইলে তাহাতে আতইচ প্রস্থৃতি ভ্রবা সমূহের 

চুণ নিক্ষেপপুর্বক উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া নামাইবে | মাত্র! 

এক মানা হইতে চারি আন, অন্ুপান আতপ তওুলোদক মধু, 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
কলিক বা বাতিক শূল। 

অন্্রেতে আক্ষেপনংযুক্ত ধে এক প্রকার 

বেদনা হয়, তাহাকে ইংরাজি ভাষায় কলিক 
বলা ঘায়। 

লক্ষণ। নাভি স্থলে অত্যন্ত বেদনা, তাহ 

চাপিলে স্বাস্থ্য বোধ হয়। শিশু সকল চীৎকার 

করিতে থাকে ও চরণদ্ধয়কে উদ্ধ দিকে আকু্ট 
করিয়া রাখে । হস্ত পদাদির শীতলতা, বমন, 

বমনেচ্ছা, অন্মব্যে বায়ু প্রবিন্ট হওয়াতে উদর 

স্ফীত হয়। জ্বর ও প্রদাহ থাকে না, অন্ধের 

পথ রোধ হওয়াতে বমন দ্বারা মল নির্গত হয় ! 

কারণ। পাকস্থলীতে অঙ্ীর্ণ দোষ, শীতলতা। 

অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ, উদরমধ্যে কঠিন মলের সংস্থিতি 

ইত্যাদি | 

কলিক রোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

এরোগের প্রথমাবস্থায় একচা চামচ পরি- 

মিত এনিসিডওয়াটরের সহিত স্পিরিট এমোনিয়া 

,এরোমেটিক ২৩ বিন্দু একত্র মিশাইয়। পান 
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করাইবেন। ইহাতে সুস্থ না হইলে উঞ্ণ জলের 
টবে ২৩ মিনিট কাল পর্য্যন্ত বসাঁইবেন, অনস্তর 
বয়ম বিবেচনা পুর্বক এরগুতৈল ও লডেনম্ 
উপযুক্ত মান্রায় পান করাইবেন, ইহ্ার দ্বারা 
রোগের উপশম না হওয়াতে শিশু চীৎকার 

করিতে থাকিলে উক্ত বিরেচকভেষজ পুনরায় পান 
করাইবেন। আর দ্বাদশমাসের অধিক বয়স্ক বাল- 

কের এ গীড়া কঠিন হইলে অদ্ধ বিন্দু হইতে এক 
বিন্দু লডেনম্ অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে। 

আফিঙ্গবিষাক্ত প্রযুক্ত পদেপছে বিপদ 

ঘটিবাঁর সম্ভাবনা । অতএব আফিঙ্গঘটিত ভেষজ 

অতি সাবধানে ব্যবহার করিবেন । 

উদর বেদন। নিবারণ নিমিভ্ সর্ধ পতৈল 

১ ডাম ও লডেনয় ২০ বিন্দু একত্র মিশাইয়। 
বেদন। স্থানে মর্দন করিতধন। উদরে কৃপিত 
মল জন্মিলে কলিকরোগ জন্মিয়া থাকে । 

ভতঞএব সর্বদা বিরেচক ভেষজ দ্বারা উদর 

পরিক্ষার করাইবেহ । যদি এরোৌগের সহিত 

জবর থাকে ও উদরে বেদনা! বোধহয়, ভবে তথায় 

প্রদাহ হইয়'ছে ইহা! স্থির করিবেন । 



1৮৪. বাল্যক্ষেত্র-তৈষজ্য | 

স্বরযুক্ত কলিকরোগ প্রায় দেখিতে পাওয়া 

মায় না। ঘদি কখন এরোগের সহিত স্বর 

থাকে তঝে ক্যালমেল সিকিগ্রেণ, ও ডোভর্ম 

পাউডর অদ্ধ শ্রেথ একত্র মিশাইয়। প্রত্যেক 

ছুই ঘণ্টায় দিবেন ! ছুই বগসরের অধিক বয়ঃ, 
ক্রম হইলে ডোভর্স পাউভর ৯ গ্রেণ ও ক্যালমেল 
সিকিপ্রেণ একভ্রে মিশাইয়া সেবন করাইবেন। 

উদরের বেদন! নিবারণ জন্য তথায় উঞ্চজলম্বেদ 

ও পুর্বেবাক্ত মর্দনীয়ভেষজ প্রয়োগ বিধেয়। 
বালকদিগের এরোগে উদরের কামড় থাকিলে 
ডল্বিজকামিনেটিবভেষজ সাবধানে ব্যবহার করিচ্ছে 

পারিলে বিশেষ উপকার দর্শে, তজ্জন্য এ ওধধ 

৬ বিন্দু হইতে ১২ বিন্দু, কখন কখন ২৭ বিন্দু 

কিঞ্চিৎ ভিল ওয়।টর অথব। জলের সহিত প্রতোক 

ছুই ঘণ্টায় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র শিশুদিগকে পান করাইবেন। 
অনন্তর এর তৈল, €রউচিনি ও কার্ববনেট অফ 

ম্যাগ্রেসিয়! উপযুক্ত মাত্রার দিবেন । 



বাল্যক্ষেত্র-ভৈষজ্য ৮৫ 

কলিক রোগের দেশীয় চিকিৎস| | 

কলিক রোগকে এক প্রকার ওদরিক বায়ু- 

শুল বলা যায় । 

শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে বায়ু ও 
বেদন৷ নিবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন তঙ্সি- 
মিত্ত শুঠী ও ভেরেগার মূল প্রত্যেক এক তোল! 
পাকার্থ জল দেড় পোয়া, শেষ দেড় ছটাক 
থাকিতে বস্ত্রে ছাকিয়৷ তাহার সিকি কাচ্ছায় 

শোধিত হিঙ্কু ও সচল লবণ প্রত্যেক সিকি রতি 

পরিমাণে মিশাইয়া! দিন মধ্যে ছুই তিন বার পান 
করাইবেন। 

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পরিমিত মাত্রায় এরগু- 
তৈল ব্যবস্থেয় । বেদনা নিবারণ জন্য কপূর %০ 
ছই আনা, আফিঙ্গ %০ ছুই আনা, সর্ধপ তৈল অর্ধ 
ছটাক একত্র মিশাইয়। বেদন! স্থলে মর্দন করি- 
বেন। আর অপ্ধ রতি বা এক রতি মাত্রায় রস- 

সিন্দুর কিঞ্চিৎ ত্রিফলা জলের সহিত মর্দন পুর্ববক 
পান করাইলেও রোগের উপশম হইতে 

পাঁরে। কেহ কেহ বেদনা নিবারণ নিমিত্ত 

পুরাতন ঘ্বৃত মর্দন করিয়া থাকেন। এ রোগে 
৮ 
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দ্রুত বেগে গমন, মদ্যপান, কাচা লবণ, লঙ্কা, 

মরিচ, দাল ইত্যাদি নিষেধ । পথ্য নিমিভ্ত যব- 
মণ্ড, ঈষদুষ্ণ ছুগ্ধ ইত্যাদি ব্যবস্থেয় | 

থুস্ বা সুখমধ্য ক্ষত। 

.এ রোগে মুখের শ্লগ্সিক বিল্লীতে ক্ষুদ্র ক্ষ 
শুভ্র বর্ণ চিহ্ন প্রকাশ পায় ইহা সচরাচর বাল্যা- 

বস্থায় ঘটিয়া থাকে | 
কারণ । শরীর অপরিক্ষার ও অপরিমিত 

আহারজাঁত অক, কোন প্রকার আঘাত অর্থাৎ 

বলপূর্ববক চীমচ দ্বারা! আহার করান অথব। ফিড: 

বটল দ্বার ভুগ্ধীদি পান করান ইত্যাদি । 

মুখনধ্য ক্ষতের ইযুরোপায় চিকিৎস।। 

এ রোগে ফটকিরি অথবা! সোহাঁগার জলের 

কুলি দ্রিন মধ্যে ছুই তিন বার করাইবেন। 
কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এরণু তৈল কিম্বা গ্রেগরিস 
পাউডর দ্বার উদর পরিক্ষার করাইবেন। অনন্তর 

কার্বনেট অক ম্যাগ্নেসিয়, কার্বনেট অফ সোডা 

ও বিসমথ ইত্যাদি অগ্নুনাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা! 
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করিবেন। কখন কখন এ রোগের সহিত অতী- 

সার ও রক্তামাশয় ঘটিয়। খাকে। 'এরূপ অবস্থায় 
উভয় ব্যাধি নিরৃর্ভি কারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা কর! 

কর্তব্য। 

সুখমধা ক্ষতের দেশীয় চিকিৎস]। 

শিশুগণের মুখমধ্যে ক্ষত হইলে বুড়িগো- 
পানের রস সিকি কাচ্ছা, খদির /০ এক আনা 

উভয় একত্র মিশাইয়া দ্রিন মধ্যে ছুই তিন বাঁর 
ক্ষতের উপর লাগাইবেন কিম্বা জাতি পুশ্পের 
পত্র ঘ্বতে ভাজিয়া এ স্বৃত অথবা ভেড়ীর ছুগ্ধ 
ক্ষতের উপর লংলগ্ন করাইলে শীত শুক্ষ হই! 
বায়। আর এ রোগে %* খদির বটিকাঁর কিয়- 

+ খুদির বটিক। প্রস্ততকরণ। খাদর ১০০ পল, পাঁকার্থ 

জল ৬5 সের, শেৰ /৮ সের প্রঙ্গেপ জৈত্রী, কপুরি, সুপারি, 

কাকলা, জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা উপরি উক্ত অবশিষ্ট খদিরের 

জল /৮ সের পাঁক করিরা ঘন হইলে 'জৈত্রী প্রস্ৃতির চূর্ণ সকল 
প্রক্ষেপ করিয়! বারম্বার খুস্তী দ্বারা নাড়িয়] বটিকা' করণের 
সোগ্য হইলে অর্ধ তোল! হইতে এক তোল! প্রমাণ বটিক! 

গ্রস্তত করিবেন। | 
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দংশ মুখে সর্বদা ধারণ করিলেও ক্ষত আরোগ্য 

হয়। উদরে অক্রদদোষ অনুভব হইলে কড়িভস্ম 
কিন্বা শঙ্খভ্ম উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থের। ইহার 
সহিত অতীসাঁর ও রক্তামাশয় থাকিলে তছুপযুক্ 

ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য | 

ষষ্ঠ পরিস্ছেদ | 
মিজল্স ব। হাম। 

এ রোগ প্রকাশের পুর্বে মুখমণ্ডল ভার, 

চক্ষু আরক্তিম ও চক্ষু নাসিক। হইতে জল অআ্াব, 
ইীচি, স্বরভার, কাস, অঙ্গ বেদনা, জ্বর ইত্যাদি 
লক্ষণ ছুই তিন দিন থাকিবার পর ত্বকের উপর 
মশক দংশনবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ চিহ্ব সকল 
প্রকাশ পায়। ইহ! ক্রমশঃ একভ্রৌভূত হওয়াতে 
অদ্দ চক্দ্রাকৃতির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়! 

থাকে । হাম, জ্বরের চতুর্থ দিবসে ও কখন দ্বিতীয় 
দিবসে প্রথম কপালে ও মুখে পঞ্চম দিবসে 

স্থলে ও র্ববশরীরে ব্যাপ্ত হয় ষষ্ঠ দিবসে 
মুখের হাম হাস পায়, সপুম দিবসে হাম সকল 
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অদৃশ্য হইয়া থাকে । অতএব ইহাকে সাপ্তাহিক 
পীড়া বল! যাঁয়। - 

এ রোগে কখন কখন ত্রস্কাইটিস্, নিমো- 
নিয়া, প্রুরাইটিস্ ও উদরাময় ইত্যাদি ঘটিয়া, 
থাকে । কখন চক্ষু কর্ণে প্রদাহ উপস্থিত 
হয়। হাম সহসা অদৃশ্ট হইলে শারীরিক 
যন্ত্রে রোগ জন্মাইতে পারে । ইহা যৌবন কাল 
অপেক্ষা বাল্যাবস্থায় অধিক জন্ষিয়া থাকে ।, 

হামরোঁগ শীত ও বসম্ত কালে জন্মে, গ্রীষ্ম ও 
শরৎ কালে অল্প দেখা যায়। হাম রোগ স্পর্শ 

সংক্রামক প্রযুক্ত অন্যান্য বালকের! হাম রোগীকে 
স্পর্শ কৃরিলে ১০১৫ দিনের মধ্যে এ রোগ 
জন্মে । হাম প্রকাশ পাইলে জ্বর থাকেন! । 

হামরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

এ রোগের লক্ষণানুসারে প্রতীকার করিবেন । 

শিরোবেদনা থাকিলে একখণ্ড বস্ত্র সীর্কা 

মিশ্রিত জলে বা বরফে ভিজাইয়। মস্তকের 
উপর স্থাপিত করিবেন। আর প্রবল জ্বর 

থাকিলে ঘন্মকর ও মুত্রকর ভৈষজ্য প্রদান. করা 
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কর্তব্য। অতএব লাইকোয়ার এমোনিয়া এসিটযা- 
টিস ৫ বিন্দু, নাইটিক ইথর ৩ বিন্দু১ ভাই- 
নম ইপিকেক ওয়ানহ। ১ বিন্দু, কলরেট অফ পটাম 

২ গ্রেণ, ক্যাম্ফষর মিকৃশ্চার ১ ডাঁম একত্র মিশা- 
ইয়! প্রত্যেক ছুই ঘণ্টায় ছুই তিন বৎসরের 
শিশুকে দিবেন। আর হামরোগের সহিত 

নিমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ 

পাইলে উষ্ণকর ও শ্লেক্মনিঃসারক ভৈষজ্যের 
ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । তজ্জন্য কার্ববনেট অফ 

এমোনিয়া অন্ধ গ্রেণ, স্পিরিট ক্রোরোফরম ২ 

বিন্দু, ভাইনম ইপিকেক ওয়াঁনহ ১বিন্দু, সিরপ 
টোলু ৫ বিন্দু+ ইণফিউজন সেনেগা ১ ডামু একত্র 
মিশাইয়! প্রতি তিন ঘণ্টায় উক্ত বয়স্ক বালককে 
পান করাইবেন। আর বক্ষঃস্থলে * লিনিমেন্ট 
অফ এমোনিয়া মর্দন বিধেয় | 

হাম সকল সহসা অদৃশ্য হইলে ওয়ারম বাঁতের 
অথব। হট স্পঞ্জের ব্যবস্থা করিবেন এ রোগের 

সহিত আমীশয় জন্মিলে চক্ মিকৃশ্চার অথবা 

* লিনিমেপ্ট অফ এমোনিয়া | লাইকোয়ার এঘোনিয়া ১ ভাঁগ 
ও ওলিভ অইল ৭ ভাগ একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া! লইবেন। 
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পল্ভ্ক্রিট! এরোমেটিক উপযুক্ত মাত্রায় দিবেন 
ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থ! করিবেন | 

হাম রোগের দেশীয় চিকিৎসা । 

এ রোগের, +নিদানোক্তলক্ষণ | “রোম 

কুপোম্নতি সম রা্তিক কফ পিস্জ।: কাঁসারোচক 

সযুক্তা রোমাস্তা জ্বর পূর্বিবিক1:1” লোমাঁঞ্চ হইলে 
লোমকুপ কল যেরূপ উন্নত হয় সেই প্রকার 

অল্প উন্নত ও রক্তবর্ণ পীড়কা বা ফুন্কুড়ি জন্মিলে 
এবং তাহাতে, জ্বর, কাঁস ও অরুচি থাকিলে 

তাহাকে হাম রোগ বলিয়া! থাকেন | 

এ রোগের প্রতীকার জন্য কুড়, বাবুই তুলসী 
বালা এই তিনখানি দ্রব্য প্রত্যেকে দশ আনা, 

চারি রতি লইয়া দেড় পোয়। জলে পাক করিয়া 

দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়! উপযুক্ত মাত্রায় দিন 

মধ্যে দুইবার পান করাইবেন | হামরোঁগে জলবণ্ 

ভেদ বারন্বার হইলে অতীসারেক্তি ভৈঘজ্য সক- 

লের ব্যবস্থ। করিবেন । 
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ভাকৃসিনিয় বা গো-বসস্ত | 

ইহার প্রকৃতি অতি ম্বছ অতএব এ জাতীয় 
বসন্তের রস শরীরস্থ রসের সহিত সংযোগ হইলে 
সংক্রামক হইয়া ষষ্ঠ দিবসে একটী স্বচ্ছ ফুস্কুড়ি 
উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে যে রস থাকে তাহাকে 

বীজ বলা যাঁয়। উহা দ্বারা টীকা দেওয়াকে 
ইংরাজি ভাষায় ভাকৃসিনেসন্ বলিয়। থাকে । 

ইংরাজি মতে টীকা দিবার নিয়ম । 

যাহাকে এরূপ টীকা দিবে তাহার শারীরিক 

কোন পীড়া আছে কি না পরীক্ষা করিবে, যদি 
পীড়। না থাকে তবে বলিষ্ঠ বালকের ছয় দিনের 
বীজ একখানি সরু বেলকারের অগ্রভাগে লাঁগা- 

ইয়া ডেলটয়েড মসলের বা ভ্রিকোণ পেশীর 
নীচে ছুই স্থানে ঈষহ ক্ষত করিয়া লাগাইবেন 

যেন অধিক রক্তপাত ন! হয়, অধিক রক্তপাত 

হইলে বীজ ভাসিয়া যায়। তাহাতে কোন উপ- 
কার দর্শে না। 
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ভেরিসেল! বা পানীয় লসন্ত | 

এ জাতীয় বসন্তের দানা সকল স্বচ্ছ ও 

আরক্তিম এবং সহস! প্রকাশ পায়। ইহা উৎপন্ন 
হইতে আরন্ত হইয়। তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত সংখ্যাঁতে 
ও আকৃতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহার মধ্যে 

ছুপ্ধের ন্যায় এক প্রকার রেদ উৎপন্ন হয়। পানীয় 

বসন্ত কল কতকগুলি শুক্ষ হয় ও কতকগুলি 

বহির্গত হইতে থাকে চতুর্থ দিবসে ইহার চারি 
ধারে রক্তবর্ণ রেখা জন্মে, পঞ্চম দিবস হইতে 

শুকাইতে আরম্ত হয়, ষষ্ঠ দিবসে মামড়ি উৎপন্ন 
হইতে থাকে । এজাতীয় বসন্ত, ধার হইতে 
শুকাইয়! ক্রমশ? মধ্যস্থলে যায় ৷ নবম কিম্বা! দশম 
দিবসে মামড়ি পড়িয়া আরোগ্য হয়। এ পীড়া 

মারাত্নক ও বিশেষ কষ্টদায়ক নহে অতএব উহার 

চিকিগসা! অনাবশ্াক | 

পানীয় বসন্তের দেশীব চিকিৎসা । 

নিদানোক্ত পানীয় বসন্তের লক্ষণ । «“তোয়- 

বৃদ্ধদ সংকাশাস্ত্গ্গাতাস্ত মসুরিকাঃ স্বল্পদোষাঃ 

প্রজায়ন্তে ভিন্না স্তৌয়ং অবস্তিচ |” পাশীয় 
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বদন্তে জলবুদ্ধদসদূশ শ্বেতবর্ণ পীড়কা বা 

ফুস্কুড়ি জন্মে, ফুক্কুড়ি বিদীর্ণ হইলে জলঙ্রাব 
হইয়! থাকে, এ রোগে দোষের অর্থাৎ বাঁতিপিক্ত 
কফের প্রকোপ অতি স্বল্প লক্ষিত হয় । অতএব 

উহার বিশেষ চিকিৎসা অনাবশ্ঠাক | 

শ্মল-পকৃস না ইচ্ছ। বসন্ত । 

এ জাতীয়বসন্ত, প্রকাশ পাইবার পুর্বে 
'আলস্তয, শতবোধ, ক্ষণে ক্ষণে দাহ, বমনেচ্ছা, বমন, 
উদরবেদনা, প্রনলজ্বর, নাড়ী বেগবতী ইত্যাদি 
লক্ষণ ছুই দিন অবস্থান করিয়া ভূতীয় দিবসে মসু- 

রের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরক্ত চিহ্ন, প্রকাশ পায়। 
পরে এই চিন্বু সকল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া আঁচি- 
লের মত হইয়া থাকে 

এজাতীয়বনন্ত প্রথম কপালে, গলদেশে, 
মণিবন্ধের পশ্চাপ্ভাগে প্রকাশ হয়| ইহার নির্গমন 
কালে জ্বরের লাঘব ও তাহার পক্াবস্থায় জ্বরের 
বৃদ্ধি হয়। 

ইচ্ছাবসন্ত ছুই প্রকার হয় । বে বসন্তের দানা 
সহল এক একটা পুথক পৃথক থাকে তাহাকে 
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অমংযুঞ্ত বসন্ত আর যাহার দানা সকল পরস্পর 

মিলিত হয় তাহাকে সংযুক্ত বসন্ত বল! যায়। 

সপ্তম দিবসে বড় বড় বসন্তের মধ্যভাগ অবনত 

'হয়। একাদশ দিবসে বসন্ত সকল পুয় দ্বারা পরি- 
পুর্ণ হইলে আর অবনতি বোধ হয় না। পরে এ 
পুয় শোষক শিরা দ্বারা শোধিত হওয়াতে বসন্ত 

নকল সহজেই আরোগ্য. হয়। অতএব ইহাকে 
একাদশ দিনের গীড়। বল! ঘায়। এ রোগ অতি- 

শয় সংক্রামক | ইহাতে অধিক বয়ন্্র অপেক্ষা 
বালকের ম্বৃত্যু অধিক হয় ! 

সাধ্যাসাধ্যজ্ঞান। অসংঘুক্ত বসন্তসকল 

নির্বিিদ্বে আরোগ্য হয়, আর সংযুক্ত বসম্তভনকল 

অনা্য ব! কৃচ্ছ সাধ্য হইয়া থাকে । 

মস্তরিকা রোগের ইয়ুরোপায় চিকিৎস|। | 

বসন্ত রোগে কোন উপদ্রব না থাকিলে 

রোগীকে সর্বদা পরিষ্কার্ূপে বায়ু সঞ্চারিত 
হে রাখিয়া লঘু পথ্য দিবেন | এ রোগে শিরো- 

বেদনা থাকিলে বরফ কিন্বা শীতল জলে একখণ্ড 

বস্ত্র ভিজাইয়। মস্তকের উপর সংস্থাপিত করি- 
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বেন। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ভৈষজ্যের 
ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । পরে বয়স বিবেচনাপুর্ববক 
উপযুক্ত মাত্রায় এণ্টিমনিয়েল খিকৃশ্চার ছুই কি 
তিন ঘণ্টা পরে পান করাইবেন। আর বসন্ত সক- 
লের মধ্যে পুয় উৎপন্ন হইয়! কষ্$টবোধ হইলে 
উক্ত মিকৃশ্চারের সহিত বয়স বিবেচনাপুর্ববক 

উপযুক্ত মাত্রায় লডেনম্ মিশাইয়া দিবেন। 
মস্তক ঘূর্ণন ও প্রলাপ থাকিলে ক্যালমেল ঘটিত 
বিরেচক ভেষজ দেওয়। কর্তব্য | 

ফুদ্ফুসে প্রদাহ হইলে কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাসের 
বহন, জ্বর ও কাস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।, 
এরূপ অবস্থায় ক্যালমেল ও এণ্টিমনিয়েল মিকৃ- 
শ্চার উপধুক্ত মাত্রীয় ব্যবস্থেয়। আর শিপ্ 
সকল অতিশয় ছুর্ববল হইলে কার্ববনেট অফ এমো- 
নিয়! ও কর্পুর প্রত্যেক অর্ধগ্রেণ, কুইনাইন সিকি 
গ্রেণ, একত্র মিশাইয়। প্রতি ঘণ্টায় সেবন করা- 
ইবেন। স্থরা ও মাংসের ঘৃষ ব্যবস্থা করিবেন । 

অনেকে এ রোগে ক্লরেট অফ পটাস, কিন্বা 
সাইটেট অফ পটাস, মস্ক, জাফরান ইত্যাদি 
উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়া থাঁকেন। অনেকে 
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বসন্তের পক্াবস্থায় তাহার উপর লবণের জল, 

কর্পুর ও কার্ধলিক অইল *% লাগাইয়া থাকেন । 
কেহু কেহ বসন্তের আরোগ্যের পর গহ্বর পুরণ 
জন্য টিঞ্চর আইওডিন, সংলগ্ন করাইয়া থাকেন । 
কেহ কেহ নারিকেলজল দ্বারা ধৌত করিয়! 
ফেলেন। 

মন্গরিক। বোগের দেশীর চিকিৎসা । 

নিদানোক্ত মসুরিকা রোগের উৎপত্তি কহি- 

তেছেন। “কটু, অন্ন, লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভক্ষণ, 
বিরূদ্ধ আহার, অথবা অধ্যশন অর্থাৎ উপর্ষ,পরি 

ভোজন দ্বার শিন্বিবীজ, ও শাকাঁদির অতি 

ভোজন দ্বারা দূষিত অন্ন, বাঁয়ু, অথবা অন্ধু সেবন 
দ্বারা এব: ক্রুদ্ধ গ্রহদিগের অশুভ দৃষ্টি দ্বাব। 
কুপিত দোধত্রয় ছুষ্ট রক্তকে সংস্্ট করত! মানব. 
গণের অঙ্গে মমুরি কলাই দশ পিড়কা উৎপন্ন 

হয়) উহাকে ইচ্ছাবমস্ত বলা যাঁয় |” 

মন্বরিকা রোগীর কোন বিশেষ উপদ্রব 5 

 জ্ান্দুশিক অহইল!। কার্বালেক এনিড ও 

ইল ৭ ভ্রাশ একত্র মিশাইরা ইত 
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থাকিলে তাহাঁকে পরিক্ষার রাখিয়! বাঁয়ুশুন্য স্থানে 
রাখিবেন ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, যদি 
শারীরিক বেদনা! থাকে ও শ্রেম্ষাধিক্য বোধহয়, 

তবে সিদ্ধিচুর্ণ সর্ধবাঙ্গে মর্দন পুর্ববক বস্ত্র দ্বার! 
আচ্ছঁদিত করিয়া রুদ্রাক্ষ ফল ও মরিচ প্রত্যেক 

/০ এক আন হইতে %* ছুই আনা মাত্রায় পেষণ- 
পূর্বক জলে মিশইয়ী পান করাইবেন ও নিম্বাদি 
পাচনের * ব্যবস্থা করিবেন । 

বসন্ত সকল সহজে না উঠিলে কীচ। হরিদ্রার 
রস, তুলি দ্বারা লাগাইবে অথবা! মাখম্ বসস্তভের 

উপর সংলগ্ন করাইবেন। এ রোগে বালক- 

দিগের অতিশয় ছুর্ববলতা ও শ্রেক্সাধিক্য হইলে 
স্বগনাভি, কর্পুর» ও রসসিন্দর এই তিনখানি ড্ব্য 
উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া মধু দ্বারা মর্দদনপুর্ববক 
সেবন করাইবেন । 

” নিম্বাদিপাচন। নিমছাল, ক্ষেত্রপাপড়, . আক্নাদ, 

পল্ত1, কটকী, বাসকছাল, ছুরালভা, আমলা, বেণামুল, রক্ত 

চন্দন, শ্বেত চন্দন প্রতোক ১৪০ রতি, পাকার্থ জল দেড় পোয়া, 

শষ দেড় ছটাক, অদ্ধ ভোলা চিনি মিশাইয়। দিন মধ্যে ছুই, 

নবাব পান করাইবেন । 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
কন্তন্যলসন্ বা আক্ষেপকরোগ। 

শরীরস্থ আয়ুপদার্থ সকল বিকৃত হইলে এ 
রোগ উৎপন্ন হয়। 

লক্ষণ । সর্বব শরীর ব্যাঁপিয়া আক্ষেপন্জন্মে 

শারীরিক পেশী সকল স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে 

না পারিয়৷ কখন সঙ্কচিত কখন শিখিল হইয়! 
পড়ে । এ রোগ স্থানিক ও সর্ধবাঙ্গিক ভেদে 

দুই প্রকার হইয়া থাকে। 
কারণ। বাল্যাবস্থা, দন্তোথিত সময়, কোন 

পীড়ার বৃদ্ধিকাল, অন্ত্রমধ্যে কোন প্রকার 

উত্তেজনা, ক্রিমিরোগ, ও মস্তিক্ষসন্বন্ধীয় পীড়। 

ইত্যাদি 

আক্ষেপকরোগের ইযুরোপীয় চিকিৎসা । 

এ রোগের উৎপত্তি মাত্রে বালককে উঞ্ণ 

ভ্রলের টবে ক্ষণেক কাল উপবিষ্ট করাইবেন 
পরে তথা হইতে উঠাইয়া সিকি গ্রেণ হইতে 

অদ্ধ গ্রেণ পরিমাণে কালমেল সেবন করাইবার 
এক ঘণ্টা মধ্যে এরগুতৈল, স্কন্ামনিপাউডর, 
অথব। শেন! মিকশ্চাঁর উপযুক্ত মাত্রায় দ্িবেন। 
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প্রয়োজন বশতঃ বারন্বার দেওয়া যাঁইতে পাঁরে 
কিন্তু অন্যান্য বিরেচক ভৈষজ্য অপেক্ষা এ 
রোগের পক্ষে টাপিন তৈল মিশ্রিত এরগুতৈল 

স্সাতি প্রশস্ত । বালক, এরগু তৈল, পাঁন করিতে 
অসমর্থ হইলে পিচকারি দ্বারা মলদ্বারে দিবেন । 

রোগীকে উষ্ণ জলের টবে বসাঁইবার সময় 
শীতল জল, অথবা বরফ মস্তকের উপরে প্রদান 
করা বিধেয়। দন্ত উঠিবার সময় হইলে দস্ত- 
মাড়ি ছেদন করা কর্তব্য । এ পাড়ায় দুই 
চরণের ডিমে, স্কন্ধে, ও কর্ণের পার্থে বির 

লাগাইবেন ইহাঁর ক্ষত কিছু দিন রাখিবার 
জন্য- ক্যান্থারাইডিসের কিন্বা টার্টারএমিটিকের 

মলম সংলগ্ন পুর্বক অনাচ্ছাদিত রাখিবেন। 

কিন্তু শেষোক্ত মলম শিশুগণের পক্ষে বিশেষ 

উপকার করিয়া থাকে । এ রোগ আরোগ্য 

হইলেও পুনরাঁয় হইবার সম্ভাবনা অতএব টার্টার 
এমিটীকের মলম মধ্যে মধ্যে লাগাইবেন । 

এ পীড়ার পূর্ব লক্ষণ । হান্তের রূদ্ধাঙ্গ,লি 

করতলের ট্িকে ঘুর্ণিত হয় এরূপ ঘটনায় 
শিশুকে অতি সাবধানে রাঁখিবেন | ক্রিমি জনা 
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এ রোগ উপস্থিত হইলে স্যাণ্টনাইন উপযুক্ত 

মাত্রায় দিবেন । আর ব্রোমাইড অফ পটাস, 

ক্লোরিকইথর, উপযুক্ত মাত্রায় প্রদান করিলেও 

আঁক্ষেপক রোগের উপকার হইতে পারে। 
[০৯১ 

আক্ষেপক রোগের দেশীয় চিকিৎস। 

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ। “ব্যানে 

পিভারতে দাহ গাত্র বিক্ষেপনং ্লমঃ। স্তম্তনে! 

দগুকশ্চাপি শ্বীস শুলৌ কফারৃতে।” পিন কর্তৃকি 

ব্যান বায়ু আর্ত হইলে গাত্রদাহ, ও পেশী 

সকলের আকর্ষণ, পিপাঁসা এবং ব্যান বায়, কফ 

দ্বারা আর্ত হইলে শরীর, কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় 

অসাড়, শ্বান, ও শরীরের বেদন। হইয়া খাঁকে। 

এ রোগ বাতব্যাধির মধ্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে 

অতএব প্রনারক ও পরিবর্তক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা 

কর্তব্য । তন্নিমি্ত চতুমুখি, (৯) বোগেন্দ্ররন, (২) 

চা হিজুলোখসারা, শোধিতগন্ধক, লৌহ, 
অত্র, প্রত্যেকে সমভাগ আর পারার চতুর্থাংশ স্বর্ণ ভম্মঃ এই 

সকল দ্রব্য দ্বৃতকুমারীর রসে মর্দানপুর্বক এরগুপত্র দ্বার! 

বেষ্টন করিয়। ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া! দুই রতি 

প্রমাণ বটিক! করিবেন। 
২ যোগেন্দ্ররস। বিশুদ্ধরসসিন্দর ১ একতোলা” শ্বণ 
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অথবা মকরধ্বজ (১) সিকি রতি হইতে একরতি 

পরিমাণে ভ্রিফলার জলে অথব। পটোলেররসে 

মর্দনপুর্ববক দিনমধ্যে দুইবার মেবনও মাষ তৈল 
(২) সর্ধাঙ্গে মর্দন করাইবেন আর পুরাতন- 

ভন্ম, লৌহ, অত্র, মুক্কাভন্ম, বঙ্গ অদ্ধী তোল।, ঘ্বতকুমারীর 

রসে এক দিবস ভাবন! দিবেন পরে ধান্য রাশি মধো দিবসত্র্ 

বাখিয়। হই রতি প্রমাণ বটিক। করিবেন। 

১ মকরধবজ। সুক্ষ স্বর্ণ পত্র ৮ ভোলা! শোধিত তিঙ্গ লে 

পারা ৬৪ তোলা শোধিতগন্ধক ১২৮ তোলা অগ্রে পার! ও 

স্বর্ণ একত্র মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া 
কজ্জলী করিবেন অনন্তর গ্বতকুমারীশর রর্সে ভাবন। দিয়! সমতল 

“বাতলে বস্ত্র কুউিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তিন দিবস বালুক' 
যন্ত্রে বুদ্ধ বৈদ্যের উপদেশান্ুসারে পাঁক করিবেন । | 

২ বৃহন্মীষতৈল। তিলটতৈল /8 সের্, মাষ কলাউ , ২ 

সের, পাকার্থ জল।৬ সের, শেষ %৪ সের, নপুংসক ছাগমাঃল 

/২ সের, পাকার্থ জল ।৬ সের, শেষ /5 পের, দুগ্ধ ।৬ সের, ক্কার্থ 

রান্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধবলবণ, শুলুঞা, এরওমুল, মুন্তা, 

জীবনীয় বর্গ” বেড়েলা, ত্রিকটু, প্রত্যেক ২ ছুই স্তোলা। এই 
তৈল মদ্দন করিলে হুস্তকম্প, শিরঃ কম্প; বাহু শোথ ইত্যাদি 

অনেক রোগ ভাল হয়। জীবনীয়বর্--জীবক, খধিভক, 

(মদ, মহামেদ, কীকলা, ক্ষীর কাঁকলা, যষ্টিমধু, মাষাণি, মুগাঁণি, 
জীবস্তী, এই দশখাঁনিকে জীবনীয় বর্গ বল। যায়। 
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ঘ্ত আক্ষেপকশ্ছলে মর্দন করিলেও উপকার 

হইতে পারে । কোষ্ঠবদ্ধ* থাকিলে বিরেচন 
জন্য এরও তৈল, ব্যবস্থা কর্তব্য | 

ক্যাটার বা প্রেম! । 

টেকিয়া বা গলনলী ক্রঙ্কিয়া বা গলনলীর 

নিন্বস্থিত উভয় পার্বস্থ উপনলীদ্বয় অর্থাৎ গল- 

নলীর যে অংশ দুই দিকে ছুই শাখা হইয়া ফুস্- 
ফুস সহ সন্মিলিত হুইয়াছে আর লেরিউস্ বা 
ক ও নাসিক প্রভৃতির শ্লৈত্সিক ঝিল্লীতে প্রদাহ 

হইলে এ রোগ জন্বিয়া থাকে | 
লক্ষণ । মস্তকের বেদনা ও ভার শতাংশ 

ত্বক, উষ্ণ, ও শুদ্ধ, চক্ষু, আরক্তিম, ও অশ্তপুর্ণ, 

আঁস্বাদের বৈলক্ষণ্য, শুঙ্ককাস, ক্ষুধার অল্গত।, 
মৃহুমুহুর হাঁচি, নাসিক হইতে জলজ্রাব, নিঃশ্বাস, 
উষ্ণ, কখন জ্বর থাকে কখন থাকে না, নাঁড়ী 

বেগবতী, শ্লেক্সআীব ইত্যাদি । 
কারণ । উষ্ণাবস্থায় শীতল ক্রিয়া, আর্রস্থানে 

অবস্থিতি, বাসস্থানের পরিবর্তন ইত্যাদি | 
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ক্যাটারের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

এ রোগে নাঙ্গিক। হইতে শ্লেক্সা নির্গত 

হইলে বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই অতএব 
তাহার কোন বিশেষ ওষধ অনাবশ্টক । আর 

প্রবল জ্বর হয় ও নাসিক! হইতে শ্ল্রেক্সা নির্গত 
হইতে না থাকে ও নয়ন যুগল হইতে জলজআ্রাৰ 

ন1 হয় অত্যন্ত অস্থির, ও কষ্টে শ্বাস, প্রশ্বাসের 
বহন ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ভাই- 
নম্ ইপিকেকওয়।ন্হা ও ইপিকেকওয়ানহাচু্ণ 
উভয় উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়! বারন্বার ব্যবহার 
করিলে কোন অপকার ঘটে না। যেহেতু এ 
রোগের পক্ষে ইপিকেক ওয়াঁন্হা, অতি মহৌষধ 

জাঁনিবেন । 

আর কাঁদ প্রবলতারূপে প্রকাশ পাইলে 
ক্যালমেল ও জেম্স্ পাঁউডর উপযুক্ত মাত্রায় 

মিশাইয়া দিবেন, তাহার চারি ঘণ্টা পরে এরগু 
তৈল, ম্যাগ্নেসিয়া, ও রিউবার্ড পরিমিত মাত্রায় 
দেওয়া কর্তব্য । যদি কাঁসের সহিত প্রবল 

জ্বর থাকে আর বালকের অধিক বয়ঃক্রম হয় 

তবে ইন্ফিউজনশেনা অর্ধরকীচ্ছা হইতে 
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অদ্ধ ছটাঁক পরিমাণে পান করাইয়া, কাস ও স্তর 

নাশক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন । 

বক্ষমস্থলে বেদনা থাকিলে তথায় এমোনিয়া 

লিনিমেণ্ট মর্দন বিধেয় । যদি কাসের সহিত জ্বর 
না| থাকে তবে এক চা-চামচ পরিমিত কফমিকৃ- 
শ্চার, দ্রিনমধ্যে ছুই তিনবার পাঁন করাইবেন ও 

স্রপথ্য দিবেন । সামান্য কাস নিশি যোগে কষ্ট 

দায়ক হইলে বয়স বিবেচনা পূর্বক অর্ধ 

হইতে এক চা-চামচ পরিমিত টিঞ্চর ক্যাল্ষর 
কম্পাউণ্ড কফমিকৃশ্চারের সহিত মিশাইয়া 
কাসের প্রাক্কালে দিবেন | যর্দি নাসিকা হইতে 
জলআাব হয় ও জ্বর না থাকে অথবা কিঞ্চিৎ 

খাকে তবে ফ্যানালের জাম বাবহার করাইবেন। 

কাঁস হ্রাস ন। হইয়! ক্রমাগত থাকিলে বক্ষস্থালে 
বিষ্টার লাগাইবেন অথব। টাটার % এমিটিকের 

মলম মর্দন করিবেন । 

কাসের সহিত শ্লেক্সা ধাকিলে ক্যালমেল 

সিকি গ্রেণ, ইপিকেকওয়ানহ চূর্ণ, ও সোর' 

* টাটটার এমিটিকের মলম। টার্টার এমিটিক ১ দ্রাম, 

শকরের চব্বি ১ আউন্স একত্র মিশাইয়া লইবেন ! 
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প্রত্যেক অদ্ধ গ্রেণ, 'একত্র মিশাইয়। দিনমধ্যে 
ছুই তিনবার সেবন করাইলে ও বক্ষস্থলে বিষ্টীর 
লাগাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে কিন্তু 

শিশুদিগের পক্ষে বায়ু পরিবর্তন অপেক্ষা উৎ- 

রুষ্ট ভৈষজ্য নাই। 

ক্যাটার ব শ্রেম্মার দেশীয় চিকিৎস]। 

শিশুগণের শারীরিক শ্র্েগ্নানুবন্ধ হইলে চক্ষু 
নাসিক হইতে জলআাব, সামান্য কাস, অঙ্গ বেদন! 
প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় শিশুগণের 
অক্ষ সর্ববদা বন্ত্রদ্ধারা আরৃত রাখিবেন এবং 

মন্তকের তালুর উপর হরিদ্রাচর্ণ ও রসোনের 

কজ্জল, চক্ষুমধ্যে লাগাইবেন। আর তুলসী 

পত্ররম দিকি কাচ্ছ।, মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু মিশী- 
ইয়া পান করাইবেন । কোঁষ্টবদ্ধ থাকিলে বিরে- 
চক ভেষজের ব্যবস্থ! ও লঘু পথ্য দিবেন । 

এ উপায়ে যদি শিশু সুস্থ না হইয়া অনবরত 

কাসিতে থাকে ও বক্ষস্থলে কিঞিৎ শ্লেক্া অনু- 
ভব হয় তবে যুক্তবর্শিপত্ররস সিকি কাঁচ্ছা হইতে 
একরচ্ছ', মাত্রায় দিনমধ্যে একবার পান করা- 
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ইবেন, ইহাতে বমন ও বিরেচন হওয়াতে বিশেষ 
উপকার হইবার সম্ভাবনা । আর ময়ুর পুচ্ছাদি (১) 
ও কটফলাদিচুর্ণ (২) কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়! 
দিনমধ্যে তিন চারিবার অবলেহ করাইবেন এবং 

সিংহাস্তাঁদি পাঁচনের (৩) ক্াথ সিকি কাচ্ছ। 

হইতে এক কাচ্ছ। মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু ও 

পিপ্ললী চুর্ণ মিশাইয়। দিনমধ্যে ছুইবার পান 
করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে । যদি 
কাস আরোগ্য না হইয়া মাসাবধি ব্যাপিয়! 
থাকে তবে তালিশাদি চূর্ণ (৪) ৩ রতি কিন্ত! 

১। ময়ুরপুজ্ছদি চুর্ণ। মগ্নরপুচ্ছভশ্ম %* দুই আনা, বীজ 

নহিত বেড়া চূর্ণ ঢই আনা ও পিগ্ললী বীজ চূর্ণ, অদ্ধ আনা, 
একত্র মেশাইবেন। 

২। কটফলাদি চুর্ণ। কটফল, .কুড়ত কাকড়াশূঙ্গী 

প্রতোক চূর্ণ ছুই আনা, পিগ্পলীবীন্দ চুর্ণ অর্ধ আন! একত্র 
করিবেন! 

৩। সিংহান্তাদিপাচন 1! বাঁসকছাল, গুলঞ্চ, কণ্টকারি 

প্রত্যেক ৫৩ রতি পাকার্থ জল দেড় পোয!, শেষ দেড় ছটাক। 

5। ভালিশাদিমোদক । তালিশপত্র ১ তোলা, মরিচ 

২ ভোলা, শুষ্ঠী ৩ ভোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন 
€ও তোলা, গুড়ত্বক 75 তোলা, এলাইচ ॥* তোল!, 
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শঙ্গারাভ্র (৫) অর্ধ রতি হইতে এক রতি অথবা 
চন্দ্রাম্বতরস (৬) অদ্ধ রতি হইতে ১ রতি মাত্রায় 

সপ রা সপ হর স্্টি ক. জজ শো জি শপ চর, পপ জপ ই এ 

'চনি অদ্ধঈসের। পাকের নিয়ষম। একখানি মৃণ্যষ 

কটাচে চিনি, ও জল প্রত্যেক অন্ধ মের দিয়া মু? 

পন্থাপে পাক করিবেন ও সর্বদা! তাড়, দ্বার! নাড়িবেন 'এসৎ 

এধো মধ্যে অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যখন চিনির 

পাক উত্তমরূপে তার বাঁপিবে তৎক্ষণাৎ চুল্লী হইতে কটা 
নানাইয়। পুন্বেক্ত তালিশাদি চর্ণ মকল প্রক্ষেপ পুক্বক নাড়িব। 

গুটিক! প্রস্তুত করিপেন। উত্ত। “পবন কাস, শ্বাস) ক্ষ 

লোগদি নিবুত়ি পায় । 

৫" শঙ্গারাভ । মভ্রর ১ হোল) কপুণ্প, জইভী, বাল 

গজ!পপলা। তেজপন্ত্র লরঙ্গ, জটামাংসী. তালিশপত্র, দাকিন 

নাগেশ্বন পুষ্প, কুড়, ধাইফুল প্রতোক ৪* বতি, হরিত্গী 

আলা, শেড, গুটি, পিপ্ললা, মরিচ প্রন্ভক ২৭ সি, 

রে এর, হ£7) জাল প্রলরঙ্গাক চালাত পারা অন্ধ হোলত গক্গল 1০ 

১০1 এক জানে মন্দন পূর্বক এক রূদ্তি 2 হইঞে ২ লু 

প্রনাণ বন্টক! করিবেন । স্সন্থপান আদা পান। 

এ। কাস চক্জাসুতরস। রস. গন্ধকঃ লৌহ, অভ্র, প্রতোক 

২ তালা, হসাভাগার খই ৮ স্চোলাঃ মরিচ ৪ তো।লা,.জীরা, পট্টি, 

প্প্রলী, না, চই, ত্রিফলা, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ভাতা 

চ্ষেব দ্বার! মর্দন পুর্ধক নবগুপ্রা প্রমাণ খটিকা কালুবেন, 

অন্রপ'ন ছাঁগী দু্গ, কুল্খকলাইয়ের কাথ, ০কশ রাজরস, চত্ত্রায় £ 
বন ফেলবে বাছজ, পিভজ) ভ্িদোনুজ) আমান কাস দিনই হন 
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মধু অনুপানে ছুই বেলা সেবন করাইবেন। এই 
নকল সছুপায়ে যদ্দি কাস নিবৃভি না পায় তবে 
সব্বাঙ্গস্ুন্দর (১) রস উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা! 

করিবেন । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
ক্রুপ ব1 গলোৌঘ অর্থাৎ ঘুঙ্ড়ি। 

এ রোগ কঞ্নালীর শ্লৈথ্ষিক বিল্লীতে প্রদাহ 

£ইলে জন্মিয়া থাকে । 
লক্ষণ। ধাতুবাদ্যের ন্যায় কাসের শব্দ 

সেই কাঁস, শুক্ষ, গল। সাই সাঁই করে, বারম্বার 

১। সব্বাঙ্গনুন্দর রস। হিস্থুলোখ কজ্জলী ॥০ অর্ধ তোলা, 
(সাঙ্গাগার খই ॥* অদ্ধী তোলা, মুক্তা; প্রবাল ও শঙ্খভন্ম 
প্রত্তোক দুই আন', স্বর্ণভন্ম এক আন, এই সকল দ্রবা, নেবুব 
বসে মর্দনপুর্বক পিগিকাকার করিয়া রৌদ্রে শুকাইবেন। 

অনন্তর করীষাপ্রি দ্বারা গজপুটে পাক করিয়া কৌটা, শ্রীতল 

£ইলে উদ্ভোলিতপুর্বক উঁষপকে বহিষ্কত করিয়া! তাহার 

সহিত উন্তষপৌহ এক আনা ও শোধিতহিঙ্থুল অর্দ আন।, 
একত্র মর্দনপুর্বক উত্তমৰপে মিশাইবেন। পরিমাণ ২ রহি । 
অন্নপান পিপ্ললী চূর্ণ অথব1 পানের বস মধু। ইহা সেবন 
কবিলে সর্ব প্রকার কান ও বক্ষ! প্রশমিত হয়। 
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শ্বাস, প্রশ্বাস, অতি কষ্জে প্রবাহিত হয়! চর্ম 
উষ্ণ, নাড়ী বেগবতী। এ রোগ সহস! আক্রমণ 

করে এবং অবিলম্বে প্রবল হয়। কোন কোন 
রোগীর অবিলন্বে স্বত্যু হইয়া থাকে । যখন যত 
শীদ্ব আক্রমণ করে তত শীত্রই আরোগ্য হয়। 
ক্রুপরোগ পঞ্চদশ কি ষোড়শ বৎসরের মধ্যে 
বিশেষতঃ হৃষ্টপুক্টবালকদিগের অধিকাংশ 
জন্মিয়া থাকে । কখন স্তন্যপায়ী শিশুগণকেও 

আক্রমণ করিয়া থাকে । এ রোগ বালিক' 

অপেক্ষা বালকগণের অধিকাংশ জন্মে । 

কারণ। শীতকাল, বসন্তকাল, শীতলত' 

ইত্যাদি । 

ক্রুপ রোগেব ইন্ুরোপীয় চিকিৎসা 

ডাক্তার গুডিব্ ও ডাক্তার বার্চ সাহেবের 

মতানুসারে ক্রুপ রোগের প্রথমাবস্থায় বালককে 

উষ্ণ জলের টবে ১৫ মিনিট কাল পর্যাস্ত-উপবিষ্ট 

করাইয়। ও বস্ত্ের দ্বার! সর্ববাঙ্গ মুছাইয়। বক্ষঃম্্ল 

ও গলদেশ পর্যন্ত শর্ষপতৈল মাখাইয়। উষ্ণ 

স্থানে শয়ন করাইয়া রাখিবেন, অনন্তর বমনকারক 
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ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তজ্জন্য ইপিকেক্ 
ওয়াঁনহ! চূর্ণ ১ গ্রেণ, চিনি ৩ গ্রেণ একত্র মিশাইয়! 
১৫ মিনিট কাঁল পরে এক কিছুই বৎমরের 

শিশুকে দিবেন । আর বিরেচন জন্য ক্যালমেল 
সিকি গ্রেণ, জ্যালাপ চূর্ণ ৫ গ্রেণ। শুঠীচর্ণ অদ্ধ গ্রেণ, 
একত্র মিশাইয়া সেবন করাইবেন ও গলদেশের 
উপরিভাগে উঞ্ণ জলম্বেদ দ্রিবেন। অত্যন্ত গলা 

সাই সাই সময়ে বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠ দেশে পুণ্টিস 
সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে উপশম ন! হইলে 
আইওডাইড্ অফ পটাস ১২ গ্রেণ ত্রোমাইড্ অফ 
পটাঁস অর্ধ ভীম, জল ১ আউন্ন একত্র মিশাইয়! 
এক চাঁচামচ পরিমীণে তিন ঘণ্টা পরে দিবেন ৪ 
উক্ত রোগাক্রান্ত শিশুগণের শরীরে শ্লেষ্মানু 

বন্ধ হইতে না৷ পায় এ প্রকার সাবধানে রাখিবেন 

কারণ শীতল স্পর্শে এ ব্যাধি বৃদ্ধি পায় । আর দন্ত 

উঠিবার সময় হইলে দস্তমাঁটি ছেদ করিয়!দিবেন । 

জ্রপরোগের দেশীয় চিকিৎস!। 

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ । “শোথো মহা- 

নননজল। বরোধী তীব্র স্বরো বায়ু গতে শিহস্ত। 
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কফেন জাতো। রুধিরাম্বিতেন গলে গলৌঘস্তৃভি- 
পীয়তেতৃ ।” গল দেশের অভান্তরে বেদনাযুক্ত 

শোৌথ, জন্মে পানীয়দ্রব্যপানে ও অন্নাদি ভক্ষণে 

তসমর্থ ভয়ানক জ্বর, বায়ুর গতি রোধ করে ইহার 

সংস্কৃত নাম গলৌঘ, এ রোগ শোনিতযুক্ত কফ 
দ্বারা উৎপন্ন হইয়' থাকে । 

এ রোগাক্রান্ত শিশুগণকে দশমূলের (১) ঈষ- 

ঢঞ্চ কাথ পরিমিত মাত্রায় কিঞ্িংৎ মধু মিশাইয় 
পান করাইবেন ও ক্ষার গুড়িকাদির (২) ব্যবস্থা 

করিবেন। কখন কখন যুক্তবর্শি পাতার রস 

অদ্ধ কীচ্ছ! হইতে এক কীচ্ছা, পরিমাণে দিন- 

মধ্যে ছুই তিন বার পান করাইলেও উপকার 

হইতে পারে কেহ কেহ আমরুলশীক ও 

মাখন একত্র মর্দনপূর্ববক বক্ষঃস্থলে ও তালুদেশে 

১ দশমূলপাচন। ইহাব প্রস্তুত করণ জবাধিকারে 

লিখিত হুইয়াছে। 

» ববক্ষারাদিগুড়িকা। যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাগ্তন, 

দারুহরিদ্রা) পিপুল, এই ছয়খানি দ্রবা সমভাগে হুক্ষাচর্ণ 

করিয়। মধুর সহিত গুড়িকা করিবেন। ইহা মুখে ধারণ 

করিলে সর্বপ্রকার গলরোগ বিনষ্ট হয়। 
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প্রলেপ দিয়া খাকেন। কেহ কেহ আমড়া- 
ফলের রম কিঞ্চিৎ মাখন সংযোগে বক্ষঃস্থলে 

মর্দন করেন। কেহ কেহু পিপীলিকাটিপির 
রস ২০ বিন্দু হইতে ৩* বিন্দু পরিমাণে কিঞ্চিৎ 

মধ সংযোগে পান করাইয়। থাকেন । 

পিং কফ বা আক্ষেপক কাস। 

লক্ষণ । শ্বাস প্রশ্বান কালীন কাসের সময় 

হুপ্ হুপ্ শব্দ প্রবল"হয়। কাস, প্রবলতারূপে 
প্রকাশ পায়, ত্বকের উঞ্ণত।, নাড়ীর চাঞ্চল্য, ঘন্ম, 
মুখমণ্ডল, আরক্তিম, ইত্যাদি । পাঁচ বহুসারেব 

ন্যন বয়স্ক বালকগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে 
প্রায় সাংঘাতিক হুইয়া থাকে । 

সাধ্যাপাধ্য জ্ঞান। কেবল এ রোগ উপস্থিত 

হইলে বিপদের সম্ভাবন? নাই কিন্তু ইহার সহিত 
্রস্কাইটিস্ থাকিলে সন্দেহস্থল, জানিবেন। এ 
রোগে বিপদ ঘটলে হই তিন সপ্তাহের মধ্যে 

স্বত্যু হইয়া থাকে । কিন্তু ৬ সপ্তাহ কি৮ সপ্তাহ 
অতীত হইলে বিপাদর সম্ভাবনা নাই এ রোগের 
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এই মন্দ প্রকৃতি, যেনান। প্রকার মন্তি্ষ সম্বন্ধীয় 
পীড়া উপস্থিত করে, যথা হাইডেোঁকেফেলস, 
ব: মস্তক মধ্যে জল সঞ্চার, ক্যনভলসন্ ব! 
আক্ষেপক রোগ ইত্যাদি । 

আক্ষেপক কাপের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

ডাক্তার গুড়িব ও ডাক্তার বার্চ সাহেবের 

মতান্ুসারে এ রোগের আরম্তে জর থাকিলে 

ভাইনমইপিকেক্ ও যান্হ। মিশ্রিত ফিবর মিকৃ- 
শচার উপযুক্ত মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টায় দিবেন 
ও শিশুর শরীর, সর্বদা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত 
রাখিবেন। কোৌঁষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরগুতৈল দ্বার! 

বিরেচন করাইবেন। কাসের সময় হুপহুপ শব্দ 
কালীন আক্ষেপ নিবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থা করি- 
বেন তজ্জন্য ব্রোমাইড অফ পটাস ২ গ্রেণ, অথবা 

ফটকিরি ১ গ্রেণ, জলের সহিত পাঁন করাইবেন ! 
আর নাইটেট অফ শিলভর অর্ধ ড্রাম জল ১ আউন্ন, 
একত্র মিশাইয়া তুলী দ্বারা গলদেশের অভ্যন্তরে 
নংলগ্ন করাইবেন | 
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বক্ষস্থলে শ্লেক্সা সঞ্চিত থাকিলে ইপিকেক 
ওয়ান্হ চুর্ণ ১ গ্রেণ ভাইনম ইপিকেক ওয়ান্- 
হা ১ডাম, একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ জলের সহিত 
এককালে দ্িবেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বামের সময় কঞ্ট 

বোধ হইলে বক্ষঃস্থলে মঞ্টার্ড প্ল্যাঞ্টর লাগাইবেন 
আর বক্ষঃস্থল ও মেরুদণ্ড, শীতল জলে মুছাইয়! 
টার্পিন তৈল ও কপূরি, একত্রীভূত করিয়া মর্দন 
করিবেন । 

ক্লে দমনার্থ উষ্ণকরকফমিকৃশ্চার ব্যব- 
স্েয় অতএব কার্বনেট অফ এমোনিয়া, 

ক্লোরিকইথর, টিঞ্চর সেনেগ!, ইন্ষফিউজন সেনেগা, 
উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়। দিনমধ্যে ছুই তিন বার 

প্রদেয় ও লু পথ্যের ব্যবস্থা কর্তব্য । এ রোগে 

বাযুপরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক অতএব দভ্বই 

ক্রোশ স্থানান্তরে যাইলে সহজেই এ রোগ 

আরোগ্য হইয়! যায়। 

আক্ষেপক কাসের দেশীয় চিকিতসা । 

এ রোগের নিদানোক্ত লক্ষণ | যথা “যস্তাম্য 

মানঃ শ্বসিতি প্রশক্তং ভিন্নম্বরঃ গুক্ষবিমুক্ত কঃ 
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কফোপদিগ্ধেঘনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ সরোগঃ শ্বদনাৎ 

স্বরত্ব |” সর্ববদা মোহ ও হাপবিশিষ্ট স্বরতঙ্গ, কণ্ঠের 
অবরোধ ও শুক্ষত৷ কফ দ্বার৷ বায়ুর পথরোধ হুও- 

যাতে এ রোগের উৎপত্তি হয়। অত্যন্ত শ্বাস প্রযুক্ত 

ইহার নাম স্বরন্ব, এ রোগ অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য । 
শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে বিরেচন 

জন্য এরগুতৈল, ব্যবন্ছেয় । অনন্তর বাবুই তুলসী 
পত্ররস ঈষছুষ্খ করিয়া অর্দ বা এক কাচ্ছা 

পরিমাণে প্রতিদিন পান করাইবেন এবং মুক্তবর্শি 
পাতার রস অদ্ধ কীচ্ছা, পরিমাণে পান করাইলে 
বমন ও বিরেচন হওয়াতে বিশেষ উপকার হইতে 
পারে! যদি এ উপায়ে রোগ শান্তি না পায়। 
তবে ফটকিরিরখই, একরতি হইতে দুই রত্তি 

মাত্রায় করল! পাতার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়। 

দিন মধ্যে ছুই তিন বার দিবেন। আর কৃষ্ণজীরা 
৪ তোল! কালমেঘের রস অর্ধ পোয়া, গোরোচন! 
চারি আনা, সর্ধপতৈল 1০ এক পোয়া একত্র 
অগ্নিতে পাক করিয়া সর্ববাঙ্গে মাখাইবেন এবং 

বক্ষস্থলে ও কে, পুরাতন ঘ্বৃত, মর্দন করাইলেও 
বিশেষ উপকার হইতে পারে। 
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ইনফাঁমেটেড আইজ বানষন প্রদাহ। 

বালকগণের নয়ন স্ফীত হইয়া চক্ষু হইতে 
করেছ, নির্গত হইলে দৃই দিবস, উষ্ণ জলে ধৌত 
করিবেন ইহাতে আরোগ্য ন। হয় আর শিশু, চক্ষু 

উন্মিলিত করিতে অসমর্থ হয় 'এবং বলপুর্ববক 

চক্ষুকে উন্মিলিত করিলে পাতার নীচে রক্তবর্ণ 

স্কাততা ও ক্রেদ, দৃষ্ট হইলে তাহার সদ্পায় 
করিবেন তজ্জন্য নাইটে্টে অফ শিল্ভর ১ গ্রেণ, 
গোলাপজল ১ আউন্ন, কিম্বা সল্ফেট অফজিঙ্ক ২ 
গ্রেণণ গোলাপজল ১ আউন্ন, একত্র মিশাইয়া 
২।৩ বিন্দ্রু, চক্ষু মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। 

প্রসিদ্ধ হেনেরি গুডিব সাহেব নাইটেট অফ- 
শিল্ভরের অধিক প্রশংসা করিয়া বলিয়া! গিয়া 
ছেন যে, ইহ] দ্বারা চারি দিনের মধ্যে উপশম 

না হইলে ইহার সহিত অধিকাংশ ৩ ্রেণ, নাই- 
টেট অফ শিল্ভর মিশাইয়! দিবেন । এ উপায়ে 
চারি দিনের মধ্যে উপশম না হইলে আর ৩ 
গ্রেণ, নাইট্রেট অফ শিল্ভর মিশাইয়। দিবেন 1 এ 
সদুপায়ে আরোগ্য না হইলে কর্ণের পশ্চাদ্্ভাগে 
এক ইঞ্চ লম্বা ও দুই ইঞ্চ বিস্তত একখানি 
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বিষ্টর, লাগাইবেন। এ রোগ যাব আরোগ্য 
ন1 হয় তাবৎ উদর পরিক্ষার রাখ! -কর্তব্য । অত- 

এব একদিন পরে রাত্রিকালে গ্রেপাউর ১।২ গ্রেণ, 

ইপিকেক ওয়াঁনহা চুর্ণ অদ্ধ গ্রেণ, একত্র মিশা- 
ইয়া মধুর সহিত সেবন করাইবেন | 

নয়ন প্রদাহের দেশীয় চিকিতসা । 

শিশুদিগের এ রোগ উপস্থিত হইলে 
হরীতকী ঘ্বতে ভাজিয়া জলে মার্দনপুর্ববক 

নেত্র পার্খে প্রলেপ দ্বিবেন আর ঈষছুষ্চ নিম- 
পাতার জলে চক্ষু ধৌত করিয়া! রসোনের কিন্ব! 
'সিজুপত্রের কজ্জল করিয়। ছুই বেলা লাগাইবেন, 
কখন কখন সেয়াল কাটার আট! ২৩ বিন্দু, চক্ষু 

মধ্যে প্রদান করিলেও আরোগ্য হইয়! যায় । এ 
উপায়ে আরোগ্য না হইলে চন্দ্রোদয়বর্তি, * মধু 

* চন্দ্রোদয়ধর্ি। হরিতকী, বচ, কুড়, মরিচ, বয়ড়া, পিপ্ললী, 

নাভিশঙ্খ, মনছাল, প্রত্যেক, সমভাগ হছদ্ধ দ্বার খলে 

মর্দনপূর্বক বর্তিকা করিবেন । 
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দ্বারা ঘর্ষণ করিয়। পারাবতের পালক দ্বার দিন 

মধ্যে ছুই তিন বার লাগাইবেন। 

ট্টাপেজ অফ ইউরিন্ বা মুত্রকুচ্ছ "রোগ । 

লক্ষণ । শিশুগণের এ রোগ উপস্থিত হইলে 
কখন বহুকক্টে প্রঅাব হয়, কখন একেবারে 

রোব হইয়া যায়। 

মৃত্রকৃচ্ছণরোগের ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা । 

তলপেটে উঞ্ণজল স্বেদ দ্রিবেন ও নাইটি ক- 

ইথর ৩ বিন্দু, অথবা স্পিরিট অফ জুনিপর ৩1৬ 
খু 

বন্দু কিঞ্চিং জল মিশাইয়া প্রত্যেক ছুই ঘণ্টায় 

গত কর রাইবেন ! 

ম্ররুচ্ছের দেশীয় চিকিৎসা! 

নিদানোক্ত এ রোগের উৎপস্তি । “অপরিম্তি 

ইরা রুক্ষ দ্রব্য, মদিরা, এবং অতিশয় 
সর্গ, এবং সর্বদা ঘোটকারোহণে ড্রতবেগে 

আম 

ন্রেশিকা 
দি 
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গমন, জলপ্লাবিত দেশজাত মাঁংসভক্ষণ, অধ্যশন 

অর্থাৎ উপর্ষ্যপরি ভোজন এবং অীর্ণতা, এই 
সকল কারণে আট প্রকার মৃত্র কৃচ্ছ রোগ জন্মিয়া 

থাকে । তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থ বাহুল্য 
ভয়ে লিখিত হইল না। 

বালকগণের মুত্র রোধ হইলে 81৫ রতি সৌর! 
জলে মিশাইয়া পাঁন করাইবেন, প্রয়োজন বশত্তঃ 
দিন মধ্যে দুই তিন বার দেওয়া যাইতে পারে । 
আর কলসের গাদ অর্থাৎ জলপুর্ণ কলসের নিন্গ- 

স্থিত স্বত্ভিক ও সোর সমভাগে মর্দনপুর্ববক বস্তি 
খাতের উপর অর্থাৎ পিড়িতে প্রলেপ দিবেন । 
অথব! তেলাকুছের মূল, কীজি দ্বারা পেষণ করিয়! 
নাভি বেষ্টনপুর্ববক প্রলেপ দিবেন, এবং কর্পূর চূর্ণ, 

মূত্র দ্বারে প্রবেশ করাইলেও নির্গত হইতে পারে। 

ফক্ফেটিক ইউরিন ব। ফক্ফেট মিশ্রিত মুত্র । 

শিশুগণের অজীর্ণ গীড়। বশতঃ ফস্ফেট, উৎ- 

পন্ন হইয়া মত্রের সহিত মিশ্রিত থাকাতে খড়ি 

স্বত্তিকা মিশ্রিত জলের হ্যায় শুভ্র বর্ণ ম.ত্র, নির্গত 
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হয়। উহাতে বালকদিগের শরীর, শুফ ও অগ্নি- 

মান্দ্য, কখন কখন প্রত্রাব কালে মত্র বার জ্বাল! 

করিয়া থাকে । 

ফস্ফেট মিশ্রিত মৃত্রের ইযুরোগীযর় চিকিৎস! : 

এ রোগে ভাইলুট. নাইট্রোমিউরেটিক এলি 
অথব। স্ডাইলুট, নাইটি; কএসিড 81৫ বিন্দু, ইন্টিি- 
রি কলম্ব সিকি কাঁচ্ছা, একত্র মিশাইয়। গান 

করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 

ফুক্ফেট মিশ্রিত মুত্রের দেশীয় চিকিৎসা । 

শিশুগণের এ রোগে অড়হরপত্ররস সিকি 

কাচ্ছা, মাত্রায় অথবা পর্য,্সিত ইসবগুলের জল, 

উপধুক্ত মাত্রায় কিকিৎ, শুত্রচিনি মিশাইব! 
পান করাইবেন। ইহাতে উপশম না হইল 

১২ রতি জারিত বঙ্গ, মধুর সহিত সেবন বুখা- 

ইলে বিশেষ উপকার হইয়া! থাকে । 

শ/রীরক দুঘটন|। 

শরীরের কোন স্থান আধক আহত হ: 

৯৯ 
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সেই স্থান স্থিরভাবে রাখিয়া তথায় উঞ্ণজল 
ন্বে্দে দিবেন। পরে দিনমধ্যে ছুই তিন বার 

সোপলিনিমেণ্ট, কিন্বা ব্যাণ্ডি, ও শর্ষপতৈল, 

দমভাগে মিশাইয়। গীড়িত স্থলে মর্দন করিবেন। 
শরীরের কোন স্থান, সামান্যরূপ কাটিয়া 

গেলে গ্রিকিন্প্লযাষ্টর অথবা কোট্প্ন্যাষ্টর দ্বারা 
ক্ষতের উভয়মুখ জন্মিলিত করিয়। রাখিবেন | 
অধিক আঘাত লাগিলেও এ প্ল্যাঞ্টর, ব্যবহার 
করা যাইতে পারে । আহতস্থলে বেদনাধিকা 
হইলে গুলাডলোসন ছ্বার। ন্ডিজাইয়। গ্যাট; 
পীঁচ্চা অথবা অইল সিক্ক দ্বারা! আারুত রাখিবেন 

কারণ এ উপায়ে লোমন, শীদ্র শুকাইতে পারে 
না। যদি কাটাক্গতছিন্ন ভিন্ন হয় তবে তথায় 

কেবল শীতল জলে বস্ত্র ভিজ্ঞাইয়া আচ্ছাদিত 

করিয়া রাখিবেন, পরে প্রদাহ স্বল্ল হইলে 
পুর্ব্বোক্ত প্র্যাঞ্টর সংলগ্ন করা যাইতে পারে। 
ঘাঁব আহত স্থলের প্রদাহ নিরৃত্তি না পায় তাবৎ 

গুলাডপে!নন | লাইকোয়'য় প্রশ্থাই সব 
ভাম, রেকৃটি কারেড স্পিরিট ২ ডাম, পণিদ্রত জপ ১৯া 
হজ এ 

লাড়ে উনিশ ভিন্ন) একত্র মিশাইয়! লইন্ে 
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তথায় শীতল জল অথব! রুটার পুণ্টিস্ প্রদান 
কর! কর্তব্য । আর ক্ষত শীঘ্র শুক্ষ না হইলে 

প্রতিদিন প্রাতে তিতের জল প্রদান করিবেন। 

কিন্তু সর্ববাপেক্ষ জলের পড়া অতি শস্ত। 

নবম পরিচ্ছেদ । 
ক্যাকচর বা ভগ্ধান্থি। 

বালক্গণের কোন ঘটনায় হস্ত ও পদের 

অস্থি ভগ্ন হইলে সেই অঙ্গকে ও সমন্ত শরীরকে 
স্থির ভাবে রাখিবেন এবং ভগ্নাস্থির অঙ্গকে সম- 

ভাঁবে টানিয়া তথায় পাতলা বালিশ অথব! বস্ত্ের 
কোমল গদি ছুইদিকে দিয়া উভয় পার্খে এ 
প্রকার স্পিণ্ট অর্থাৎ কাষ্ঠের ফলক দিবেন যে, 
উভয় সন্ধিস্থল হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্পণ্টের 

অন্ত বহির্গত হইয়! থাকে । যেমন পদের অস্থি 

ভগ্ন হইলে কাষ্ঠকলককে জানুসন্ষি ও গুল্ফ 
সন্ধির বাহির রাখ! যায়। ভগ্রাস্থির অঙ্গের 

উপর সংস্থাপিত স্পীণ্টকে ছুই তিন ইঞ্চ অন্তর 

ছুই তিন গাঁছি ফিত! দ্বার বাঁধিয়! রাখিবেন। 

অনন্তর অহিফেণ ঘটিত ভৈষজ্য ও লঘাহার দিবেন । 
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আর এ অবস্থায় ভূর হইলে বিরেচক ভৈষজ্ দ্বার! 
কোষ্ঠ পরিক্ষার করাইয়া ঘন্মকারক ও বেদন! 

নবারক ভৈষজ্যের ব্যবস্থ। করিবেন | 

ফ্যাকৃচরের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ফিতা 

ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাখ্েজ বাধিবেন না) 

ঘেহেতু ভগ্রাস্থিস্থান স্বাভাবিক স্ফীত হইয়; 
থাকে । ভগ্রীস্থিস্থন নড়িতে না পায়, এরূপ 

ফিতা বাধিবেন। আর দশবার দিন পরে প্রদাহ 

দুরীতৃত হইলে স্পীণ্টকে ব্যাণ্ডেজ ছ্বার। দৃঢ়রূপে 
বাধিবেন ও বলকর পথ্য দিলেন | 

হস্ত ও পদের অস্থি ভগ্ন হইলে মাসাবধি বাঁধিয়া 

নাঁখিবেন কিন্তু উর্ধস্থি ভগ্ন হইলে ছয় সপ্তাহ 
কাল পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য । এরূপ নব- 
স্ছায় বালককে সপ্তাহ কাল পধ্যন্ত শয্যায় অতি 

সাবধানে রাখিবেন, সপ্তাহ অতীত হইলে শিশুকে: 

ক্রোড়ে করিয়! বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করান টা 
পারে। 

কোন প্রকার ঘটনায় বালকদিগের মস্তকে 
মাঘাত লাগিলে বালককে স্থির ভাবে রাঁখিবেন 

ও আহত স্থলে শীতল জলে বস্ত্র আর্ত করিয়া 
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সংস্থাপিত করিবেন। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ক্যাল- 

মেল ঘটিত বিরেচক ভৈষজ্যের ও লঘু পথ্যের 

ব্যবস্থা করিবেন । মস্তকে আঘাত লাগাতে 

অজ্ঞানাবস্থা' উপস্থিত হইলে উক্ত উপায় করিবেন 

ইহাতে জ্বর হইলে শীতল জলে বস্ত্র আর 

করিয! মন্তকের উপর সংস্থাপিত করিবেন । আর 

বিরেচন জন্য ক্যালমেল ঘটিত বিরেচক ভৈম্বজোর 

বাবস্থা পুর্ধবক লঘু পথ্য দিবেন ইহাঁতে উপশম 

ন! হইলে ফিবর মিকশ্চার ব্যবস্থেয় 

ছেমরেজ বং রক্তক্সীব, 

কৌন আহত স্থান হইতে বক্তপাত হইল 

তথায় শীতল জল অথব বরফ প্রদান কিম্বা সেই 

স্থান অঙ্গুলি দ্বারা ট্িপিয়া ধরিলে রক্পাত নিরৃভ্ভি 

৮ শয়। আর ঝুল, টিকার গুড়!) অথবা কতকণ্ডলি 

ভর্ববাঘাস মদনপূর্বক রক্তপাতস্থালে সংলগ্ধ 

করাইলে রক্তরোধ হইতে পারে । এব” রক্ত 
পাত স্থলে একটী ব্যাহগুজ দ্বারা বন্ধন করিলেও 

রক্ত বন্ধ হইয়া যায় কেবল ব্যাণ্ডেজ বন্ধন দ্বার! 

রক্ত বন্ধ নাহইলে তাঁহার উপর শীতল জল অথবা 
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বরফ প্রদান করিলে কৃতকার্ধ্য হওয়া যাইতে 
পারে। 

কোন আঘাত দ্বার মুখ ও নাসিকা হইতে 
রক্ত নির্গত হইলে ক্ষণেক কাল নিমিত্ত 
শীতল জল বা বরফের ব্যবস্থা করিবেন । 
বদি তাহাতে রক্তপাত বন্ধ না হয়, তবে তথায় 

চিঞ্চর ফেরিমিউরেটিক কিন্ব। কমিক লাগাইবেন 
আর সল্ফেট অফ জিঙ্ক, অথব। ফটকিরি উপযুক্ত 
মাত্রায় লোঁসন প্রস্তত করিয়। ভিজাইয়া রাখিবেন। 
আটরী ব! ধমনী হইতে রক্তপাত হইলে, তাহ! 
রক্তিম! বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়; এ রক্তপাত ভগ্রধারে 
বেগে নির্গত হইয়! দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। আর 
ভেইন বা শীরা হইতে রক্তপাত হইলে রক্তের 
বর্ণ মলিন, এ রক্তপাত সমান ধারে নির্গত হয়। 
একটা ব্যাণ্ডেজ দ্বারা দৃঢ়রূপে ধাঁধিলে তাহ! 
নিরতি পায় । কোন প্রধান ধমনী হইতে রক্ত- 
পাত হইলে যে পর্য্যস্ত নিগেচর দ্বারা ধমনীর 

নথ বন্ধ করা না যায় সে পর্য্যস্ত রক্তরোধ হয় 

না| কিন্তু সুক্ষমধমনী হুইতে রক্তপাত হুইলে 
তথায় শীতল জল অথবা! বরফ প্রদান কিন্বা 
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ব্যাণ্ডেজ বন্ধন অথবা! সেই স্থান টিপিয়া ধরিলে 
রক্ত বন্ধ হইয়া যায় । 

বরন বা দাহ। 

কোন স্থান সামান্যরূপ দগ্ধ হইলে ওলিম্ব- 
অইল, অথবা মসিনার তৈল ও চুনের জল, সমভাগে 
মিশাইয়া লাগাইবেন। কোন স্থান অত্যন্ত দগ্ধ 
হইলে সেই স্থান তুল। দ্বারা আবৃত রাখিয়া 
তাহার উপর একটা ব্যাণ্ডেজ শিখিলরূপে বন্ধন 

করিয়। রাখিবেন। দগ্ধস্থান হইতে রসাদ্দি নিগত 

হইতে থাঁকিলে গুলাড্ লোসন্ দ্বারা ভিজাইয়! 
তাহার উপর গ্যাটা পার্চ। দিয় বাঁধিয়া রাখা 

কর্তব্য | 

ক্ষতের অবস্থানুনারে পুণ্টিস্ অথবা স্থগর্ 
অফ লে অএপ্টমেন্ট কিম্বা সিম্পল্ সিরেট, দগ্ধ 
স্থানে লাগাইবেন। দেহের কোন অৎশ অত্যন্ত 
দগ্ধ হওয়াতে শিশু, নিস্তেজ ও ম্লান হইয়া থাকিলে, 

উপযুক্ত মাত্রায় ব্র্যাণ্ডি, কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া 
পান করাইবেন। শারীরিক অত্যন্ত বেদনা 

থাকিলে অহিফেণ ঘটিত ওষধের ব্যবস্থ। করিবেন, 
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কিন্তু তৎকাঁলে বিরেচক ভৈষজ্য দ্বারা উদর পরি- 
কার রাখা কর্তব্য। দগ্ধস্থান আরোগ্য হইতে 
আর্ত হইলে, শিশুকে বলকর পথ্য ও ভৈষজ্য 

প্রদান করিবেন | , 
দগ্ধ স্থানের পচনাবস্থা' উপস্থিত হইলে, সেই 

স্থান উঞ্ণচজলে ধৌত করিয়া কার্বলিক অইলে 
লিণ্ট ভিজা ইয়! লাগাইবেন কিন্বা চার্কোল পুণ্টিস্ 
প্রদান করিবেন। আর শিশুর এক বৎসর বয়ঃ 

ক্রম হইলে, কুইনাইন অদ্ধ গ্রেণ, কার্ধধনেট অফ 
এমোনিয়২ গ্রেণ, ডোঁবর্স পাঁউডর ১ গ্রেণ একত্র 

মিশাইয়া ছয় ঘণ্টা পরে মেবন করাইবেন। 
শিশুর বয়ঃক্রম এক বৎসরের অনধিক হইলে, 

উহার অর্ মাত্র; আর ছুই বগুস্রের অধিক 
হইলে, উহার ছিঞ্ডণ মাত্রা মেবন করান বিপেয় । 

মরতে জন 

একন্জম" বু; কাঁউর কোগ । 

লক্ষণ। এ ব্যাধির উতৎ্পন্ভিকালে জান্ুর 

উপর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ফুন্,ড়ি জন্মে, তাহ। অতি ক্কায় 

[ণ সুইট র্ » কার্ধলিক অইল। কণ্লিক এসিড, ১ 

অইল ৭ ভাগ একঝ্র নিশা ইয়া লইবেন । 
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ও রস নির্গত হয়, কখন কখন ফুস্কড়ির রস, গাঁ 
হইয়া ক্ষতের উপর বিস্তৃত মাষ্ড়ি পড়িয়া লিপ্ত 

হইয়া থাকে, তাহা তুলিয়া ফেলিলে ক্ষুদ্র ক্ষ্দ্র 
গহ্বর দৃক্ট হয় । 

চিকিৎসা । ক্ষতকে কার্বলিক সোপ দ্বার! 

ধৌত করিয়া কার্বলিক অইলে তুল! ভিজাইয়া 
লাগাইবেন কিম্বা ক্ষার সম্বলিত মলমের * ব্যবস্থ? 
করিবেন । 

দশম পরিচ্ছেদ । 
বিরেচক ভৈষজ্য পেবনের ব্যবস্থা । বাঁলক- 

গণের বিরেচন প্রয়োজন হইলে উপগুক্ক মাত্রায় এর তৈলেক 

সহিত একবিন্দু, এনিমিড অইল মিশাইয়া সিরপ, অথবা জলেন 

সহিভ পান করাইবেন, উদরের স্বীততা, কিম্বা কামড় 
থাকিলে এরগুতৈলের সহিত ভলিজকার্শিনেটিবমিকৃশ্চার, 

মিশ্রিত করিয়া পান করাইবেন। আর রিউবার্ভ, কার্ধানেট অক্ষ 

ম্যাগ্নেসিযা, অথবা রেডমিকশ্চার, 'এরগইহলের নায় সকল 

* ক্ষারসম্ঘলিত-মলম ॥। কাব্বনেট অফ সোডা, কিস্বা কার্ধব- 

নেট অফ পটাস, প্রত্যেক ২* গ্রেণ, চর্বি ১ আউন্ন, চর্মি 

গলাইয়া! সোড়1 কিন্বা পটাস মিশাইবেন। 
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রোগেই দ্রেওয়। যাইতে পারে, কিন্তু কন কোন বোগেন পক্ষে 

এলওঁটতৈলই 'প্রশন্ত বলিয়। বাবন্ৃত হয়৷ থাকে | 

রেডনমিকৃশ্চার প্রস্তৃত করণ । কার্বনেট অক্ষ 
মাগ্রেসিয়া অদ্ধ ডান, রিউবার্ভ ১৫ গ্রেণ, ম্পিরিট এমোনিসা 
এরামেরিক অদ্ধ রাম এনিসিডমইল ৩ বিন, জল ১ আউন্স 

একত্র মিশাইর়। লইবেন । 

গ্রেগরিস ৫) াউডর | পাঁককলীতে অভিণ্রভ্র আম 

জান্মলে ২০ হইন্তে অর্ধ ডাঁষ, গ্রেগরিস পাউডর, ৫ গ্রেণ, 
[সাডান সভিভ মিশাইয়া সেবন করাইলে মু বিরেচকের এবং 

আম়নাশকের কাধা সম্পন্ন করে। 

সেন? সিরপ্ | ইহ? মধুরান্বাদ প্রতক্ত বিল্েছন 

শস্ডগণকে অনায়াসেই সেদন কবান যাইতে পাবে। 

শেন! মিকৃশ্চার প্রস্তুত করণ । ইম্পিউজন অক 
শেনা ৪ আউন্স, দ্যানা, ২ আউন্স এফসমসলট কিন্বা টা্েট 
অকসৌডা অগব! টাট্টি অফপটাস ১ ডাম, টিঞ্চর শেন! কিন্বা 
টিঞ্চন রিউবার্ভ অন্ধ আউন্স এই নকল দ্রবা একত্র কবিলে 
সন] মিকৃশ্চার প্রস্তত ভষ। ইহা শিশুদিগের বরস বিনেচনা- 

পুন্বক এই মিকৃশ্চারের ৫ ড্রাম হইতে ২ আউন্স পরিমাণে 
ব্যবভার করিবেন । 

স্ক্যামনি অথবা জ্যালাঁপ | এই ই প্রকার ওঁধধ 
শিশুগণের যান্বিক রোগে বিশেষতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে 

বিশেষ উপকার দর্শে। 

দ্বামনি 'অথবা জ্যালাঁপ নিয়লিখিত রূপে ব্যবহৃত হয়। 

চট 
নয 
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ক্ক্ামনি অথবা জ্যালাপ ৪ গ্রেণ, রিউবাভ ২ গ্রেণ, দারুচিনি 

চূর্ণ ২ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়। যে পধ্যস্ত ভেদ না হয়, তত- 

ক্ষণ চারি ঘণ্টা পরে সেবন করাইবেন ইহার পরিবর্তে কথন 

কখন ১০ গ্রেণ, হইতে ৩০ গ্রেণ, কম্পাউগ্ড জ্যালাপ 'অথব। 

কম্পাউগড ক্কযামণনন পাউডর, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

সেবন করান বায় । কথন কখন উক্ত 'উষধের সহিত ৪ কিন্ত! 

৮ গ্রেণ পরিমাণে সল্ফেট অফ পটাস্ মিশাইয়। ব্যবহার কব। 

ধায। আঁতঙশর বিরেচক ভৈযল্োর আবম্তক হইলে, জয়পাল 

তৈল ৪ টাপিন তৈল ব্যবহ্ধত হইয়া! থাকে । 

ক্রোটন অইল ব জয়পাল তৈল | ইভ সবধতন 

অতিশয ভেদ হয়, অতএব ইহার এক বিন্দুর চার অংশের 

একাংশ হইতে একবিন্দু পর্যন্ত মিরপ অথব! এরগু তলের 

সহিত প্রসোজন বশতঃ খাঁলককে ছয় ঘণ্টা পরে পান করাই- 

বেন, ঘাবৎ ভেদ নাহম। আক্ষেপকসোগে ও জরকালন 

মস্তকে রক্তাধিক। হইলে এবং মস্তক জল জন্সিলে, এক চাচা- 

মচ পরিমিত এও তেলেন সহিত অন্ধ বিন্দু জয়পালের ভৈল 

মশাইয়। পান করাইলে বিশেষ উপকার হইয়! থাকে | খদি 

, অধিক বিরেচক ভৈঘজ্য তেবনে অতিশয় ভেদ হওয়াতে বাল- 
কেরা অভিশয় ছুন্নল হইযা! পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ এক চাচা- 

ম5 পরিমিত চক যিকৃষ্চার; পান করাইবেন। ইহাতে ভেদ 

ইলে, শিশুর বয়ন বিবেচনাপুব্বক উক্ত মিকৃণ্চরের 

হত এক বিন্দুর তিন অংশের একাংশ হইতে দুই বিন্দু পর্যাস্ত 

ডেনদ মিশাইয়া পান করাইবে্ন। যখন বালকদিগের মল 

গুলু ও মৃন্ভিকাবর্ণ দুষ্ট হইবে, তখন এক অথবা ছুই টেবল 

্ 
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চাঁমচ পরিমিত কম্পাঁউও্ড ডিককসন অফ এলোজ, পান করান 

কত্তব্য। নূতনরোগে ক্যালমেল সেবন দ্বারা বিরেচন 

হওয়াতে উপকার লাভ হয় কিন্ত সচরাচর বিরেচন জন্ত ব্যব- 

হার করা অন্ুচিত। কোন কোন রোগের পক্ষে গ্রেপাউডর 

অত্যুত্কুষ্ট ভৈষজ্য বল! যায়। যেহেতু ক্যালমেল অপেক্ষা 

মৃছ্বীর্য্য, কিন্তু বিরেচন জন্য সর্বদা ব্যবহার করা নিষেধ 

লানিবেন। 

এমিটিকৃস বা বমন্কারক ভৈমজ্য সকল। 
শিশুগণের বমন জন্ত সচরাচর উপধুক্ত মাত্রায় ভাইনম্ ইপিকেক 

ওয়ানহা, ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহার সহিত ইপিকেক ওয়ানহা চুর 

২০ গ্রেণ, মিশাইয়া একচা চামচ মাত্রায় প্রত্যেক ১* মিনিট 

পরে সেবন করাইলে বমনাক্রয়। উত্তমরূপ হইতে পারে । অথব! 

ইপিকেক ওষানহ! চূর্ণ ২০ গ্রেণ, উঞ্ণজল ১ আউন্স, একক্র 
মিশাইয়। একচা চামচ মাত্রায় ১০ মিনিট পরে পান করাইলে 9 

বমনক্রিয়া নির্বাহ হইতে পারে। তীক্ষবার্্য বমনকারক 

ভষজ্যের প্রয়োজন হুইলে, টার্টার এসিটিক ১ গ্রেণ, উপরিউক্ত 

মিকশ্চারের সহিত মিশাইয়। ব্যবহার কর1 যায়, কিন্তু ইহা 

সেবনে বমন বিরেচন হওয়াতে বিশ্চিকার লক্ষণ সকল 

উপস্থিত হয়। অতএবপীড়া কঠিন ও নিতান্ত প্রয়োজন ন! 

হইলে ইহা অব্যবহার্য্য। ৃ 

টার্টার এমিটিক। জুপ ও ফুস্ফুস্ প্রদাহ রোগে 

বিশেষ উপকার করে। অতএব ইপিকেক ওয়ানহার সহিত 

ব্যবহার করিবেন। 

বলকর ওষধ সকল । বালকেরা কোন কঠিন, 
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পীড়া প্রযুক্ত শারীরিক ছর্বল হইলে যাবৎ স্বাভাবিক বল প্রা» 
ম] হয় তাবৎ বলকর ভৈষজ্যের ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্য 
করিবেন। তজ্জন্ত মাংসের যুষের সহিত এরারুট কিন্বা! য়. 
দানা অতি শিশুকে দিন মধ্যে ছই তিন বার দিবেন। শিশ্ত- 
দিগের বয়ঃক্রম অধিক হইলে উক্ত পথ্য তিন চারি ঘণ্টা পরে 
দেওয়া কর্তব্য । 

বালকেরা অতিশয় হুর্বল হইলে পোর্ট ওয়াইন অথবা! উৎকৃষ্ট 
বিয়ার উপযুক্ত মাত্রায় কখন কখন সাবধানপূর্বক পান করান 
যাইতে পারে। অপিচ হূর্ধল বালক সকলের বলকর উভৈষ- 

জ্যের মধ্যে লৌহুঘটিত তৈষঙ্গ্য, অতি প্রশংসনীয় । আর প্লীহ! 
প্রস্ততি পুরাতন যান্ত্রিক রোগে যদি কুইনাইন; সেবন করাতে 
উদরাময়, উপস্থিত ন1! হয় তবে উহ। সিকি গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণু 
মাত্রায়, এরোমেটিক পাঁউডরের সহিত প্রদান করিলে বিশেষ 

বলাধিক্য হইয়া] থাকে । বাঁর্ক। যদি কুইনাইন, সেবন দ্বার! 
উদরাময়, অথবা! শিরে! বেদনা, উপস্থিত হয় অথব। উহা, শিশু" 

গণের সহা না হয় তবে কুইনাইনের পরিবর্তে বার্কের চূণ 
কিম্বা কাথ, উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবস্থা! বিধেয়। 

কলম্ব। ইহা ব্লকর ও আগ্রেয় প্রযুক্ত ২৩ গ্রেণ 
পরিমাণে ছুর্বলাবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সোডা ও 

বিউবার্ড সংযোগে প্রদান করিলে শিশুগণের দৌর্বল্য দূর ও 

ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। 

কফ মিকৃশ্চার। নিয্লিখিত কএক প্রকার কাসের্ 
ওুঁষধ দ্বারা বালকগণের আশ্ত উপকার দর্শে। প্রথম॥ 

ভাইনম্ ইপিকেক্ ওয়ানহ। ২ ডাঁম, নাঁইটি,ক ইথর ২ ড্রাম, টির 
১২ ॥ 
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স্বান্কর কম্পাউণ্ড ৪ ড্রাম, মধু কিন্ব। জল অথবা! সিরপটোলু ২ 
চা্টন্দ একত্র মিশাইয়া এক চাশচামচ পরিমাণে তিন কিস্বা চারি 

(কর্তধরে পান করাইবেন। দ্বিতীয় । ভাইনম ইপিকেক্ ওয়ানহা 
২ ডাম, প্যারেগরিক 6 ডাম, কার্বনেট অফ পটাস্ ২ ড্রাম, মধু 

১৯ আউন্স একত্র মিশাইয়। এক চা-চামচ পরিমাণে ছুই কিম্বা তিন 

ঘণ্টা পরে ব্যবহার্য । আর কাসের প্রবলত। থাকিলে 

প্যারেগরিকের পনব্বিবর্তে ২৩ বিন্কু পর্য্যস্ত লডেনম্, শেষোক্ত 

কফমিক্শ্চরের সহিত মিশাইয়! পান করাইবেন। 

বিষ্টর ফোক্কাকারক ওষধের ব্যবস্থা । বালক- 
দিগের পক্ষে লাইকোয়ার লিটি উত্তম ফোস্কাকারক ওঁষধ । ইহ! 
ব্যবহার করিতে হইলে একটা তুলি অথবা পারাবত পুচ্ছ দ্বার! 
গীড়া স্থলে পাচমিনিট কাল পর্য্যত্ত লাগাইবেন, পরে অগ্ধ 

ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় একবার লাগাইবেন। ফোস্কা হইলে 

তাহার চর্মাকে কাচি দ্বারা ছেদ করিয়া এক ইঞ্চি পরিমাণে 

স্কুল তুল, ক্ষতের উপর সংস্থাপিতপুবক ব্যাণ্ডেজ দ্বার! বাঁধিয়া 

রাখিবেন। প্র প্রকার ওধধের প্ল্যা্টর বাঁ পটি ব্যবহার 
করিতে হইলে ত্বকের উপর বসাইবার পুর্বে পাচমিনিট কাল 
পর্যযস্ত উষ্ণ জলের ধূমের উপর ধারণ কারয়! ত্বকের উপর 

প্রদান করিবেন । কিন্তু চারি ঘণ্টার অতিরিক্ত কাল পর্য্যস্ত 

তথায় রাখিবেন না। তৎপরে ফোস্কা হইলে উপযুক্ত মতে 
প্রতিকার করিবেন। তুলার পরিবর্তে কখন কখন কোল্ডকুম 

অথবা স্পর্মাটিসাই অএণ্টমেপ্ট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বালকগণের 

পক্ষে তুলাই অতুযুৎকৃষ্ট জানিবেন। তুলাকে বারম্বার পরিবর্তন 

না করিস ছুই দিবসের মধ্যে একবার পরিবর্তন করিবেন। 
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অহিফেণ ঘটিত ভৈষজ্যের ব্যবস্থা! । বাল 
দিগের পক্ষে অহিষফেণ খটিত ভৈষজ্য শ্বল্প মাত্রায় অতি সাবধ 

সেবন করাইবেন। , ছয় মাসের শিশুকে লডেনম্ ১ 
হইতে ২ বিন্দু পর্য্যস্ত অথবা ভোবর্স পাউডর সিকি শ্রেণ হইতে 
১ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করান যায়। ইহা! ছুই ঘণ্টা পরে 

পুনরায় সেবন করান যাইতে পারে। অধিক বয়স্ক শিশুর 

পীড়া কঠিন হইলে লডেনম্ ৫ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু ও ভোবর্স 
পাউডর ২ গ্রেণ হইতে ৮ গ্রেণ পর্য্যন্ত সেবন করাইবেন। 

যে সকল অহিফেণ মিশ্রিত ওঁষধ সেবনার্থ সচরাচর ব্যবহৃত 

হয় তাহার কত পরিমাণে কত পরিমিত অহিফেণ আছে, 

তাহ! নিয়লিখিত হ্ইয়াছে। যথা কম্পাউও ইপিকেক্ 

ওয়ানহ! পাউডর, ইহাকে ডোবর্স পাউডর, বলা যায়। ইহার 

১০ গ্রেণে, ৯ গ্রেণ, কম্পাউও কাইনে। পাউডরের ২* গ্রেণে 

১ গ্রেণ, কম্পাউও পাউডর চকৃউইৎ্ওপিয়ম, ও পৰক্রিটা 

এরোমেটিক কম্পাউও্ড কম্ওপিয়াই এই উভয় ভৈষজ্যের 

প্রত্যেক ৪০ গ্রেণে, এক গ্রেণ অহিফেণ আছে । আর টিঞ্চর 

ওপিয়মের ১৫ বিন্দুতে ১ গ্রেণ, ও টিঞ্চর ক্যাম্ষর কম্পাউণ্ডের 
এক আউন্দেতে ২ গ্রেণ, অহিফেণ আছে । এ সকল ব্যতি- 
রেকে অন্তান্ত কতকগুলি অহিফেণ ঘটিত ওষধ আছে, তাহাঁ- 
দিগের বিস্তারিত বিবরণ গ্রস্থ বাহুল্য ভয়ে নিখিত হইল না, 

অলমতি বিস্তরেণ। সমাপ্ডতোহয়ং গ্রস্থঃ। 










